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1. CONTEXTUALITATEA PROGRAMULUI ÎN RAPORT CU ANALIZA DE
NEVOI/INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Programul ,“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” este

dedicat activităţilor

educative extracurriculare şi extraşcolare, fiind binevenit, oportun și în același timp necesar.
Principalul obiectiv al acestuia fiind implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi de
educaţie non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele
preșcolarilor, în domenii cât mai diverse şi interesante.
În sprijinul derulării cu succes a acţiunilor în cadrul programului ,, Să ştii mai multe, să
fii mai bun’’ , grădiniţa noastră a încheiat la începutul anului şcolar 2016-2017, o serie de
parteneriate: cu familia, cu instituţii de cultură şi învăţământ din municipiul Alba Iulia, ONG-uri
şi organizaţii responsabile cu ordinea şi activitatea publică şi care sunt direct implicate în
protecţia şi asigurarea securităţii copiilor noştri , în formarea unor comportamente sociale
adecvate.
Pentru realizarea analizei de nevoi şi identificarea activităţilor care s-au derulat în
săptămâna 22-26 MAI 2017 , în cadrul Consiliului Profesoral al educatoarelor precum şi în
cadrul şedinţelor cu părinţii au avut loc discuţii şi s-au primit propuneri de tipuri de activităţi
care ar corespunde nevoilor preşcolarilor. Au fost analizate şi centralizate propunerile părinţilor
în cadrul Consiliului Profesoral şi a fost aprobat si avizat programul activităţilor ce se vor derula
în această săptămână în cadrul Consiliului de Administraţie . Tuturor cadrelor didactice li s-au
pus la dispoziţie programul de activitate.
2. OBIECTIVE STRATEGICE ALE PROGRAMULUI


Stimularea interesului copiilor pentru petrecerea timpului în aer liber, consolidarea
deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere;



Dezvoltarea unor atitudini cu caracter cultural, social;



Dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea securităţii personale;



Cunoaşterea unor norme de comportament civilizat în societate;



Exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj plastic, precum şi
stimularea creativităţii copiilor prin realizarea, expunerea şi valorificarea lucrărilor
realizate de aceștia;



Realizarea unor acţiuni cu şcolarii în colaborare cu şcolile partenere ;



Cunoaşterea normelor de securitate şi siguranţă privind situaţiile de urgenţă;



Dezvoltarea capacităţii de a urmari cu atentie şi activ o piesa de teatru;



Dezvoltarea gustului pentru mişcare şi sport , prin realizarea unor întreceri şi
competiţii sportive



Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire, ocrotire și protejare a mediului
înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta;



Cultivarea spiritului de întrajutorare; educarea dragostei față de aproapele său.



Promovarea grădiniţei în comunitatea locală;



Promovarea unui climat de colaborare între grădiniță şi comunitate, prin
implicarea activă a acesteia în formarea și dezvoltarea copiilor în spiritul ocrotirii
şi protecţiei mediului geografic;

3. NUMĂR DE ACTIVITĂŢI DERULATE
La nivelul grădiniţei atât pe unitate cât şi pe grupe s-au derulat un număr de

30 de

activităţi.
4. TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR DERULATE
ACTIVITĂŢI CULTURALE:
-

„TEATRUL DE PĂPUŞI CREŞTIN PETRU PE APĂ” (22.05.2017) – derulat în
cadrul proiectului de parteneriat/voluntariat „EXPRIMĂ-TE PRIN FAPTE!FII
VOLUNTAR ” cu participarea tuturor preşcolarilor din unitate şi a cadrelor
didactice. Copiii au vizionat teatru şi au fost introduşi şi transpuşi într-o lume mai
puţin cunoscută, cea spirituală. Acţiunea s-a derulat în sala multifuncţională a
grădiniţei.

-

„SĂ NE CUNOAŞTEM TRECUTUL (26.05.2017) - vizită la Muzeul Unirii din
Alba Iulia ”- activitate derulată în parteneriat cu Muzeul Unirii Alba Iulia unde au
participat 31 de preşcolari de la grupa mijlocie „Căţeluşilor” şi educatoarele grupei:
Moiceanu Ramona şi Mureşan Elena Claudia.Copiii au învăţat despre trecutul istoric,
au observat exponate vechi şi au realizat desene cu cele observate.

-

„CARTEA,PREFERATA MEA” (23.05.2017)- Vizită la Biblioteca Judeţeana
„Lucian Blaga”Alba Iulia, dir. Silvan Stâncel şi confecţionarea unor cărţi cu

imagini. Au participat 28 de preşcolari de la grupa mare „Iepuraşilor”împreună cu
educatoarele grupei: Comănici Ana şi Moraru Anca
-

„ÎN LUMEA POVEŞTILOR” (23.05.2017)- acţiune derulată în cadrul programului
naţional „Să citim pentru mileniul III” ce a constat în dramatizarea unor poveşti
cunoscute de preşcolarii de la grupa mică „Mămăruţelor”. Împreună cu educatoarele,
Nica Amalia şi Oţoiu Floare, copiii au îmbrăcat costume specific, au folosit dialogul,
expresii din poveşti, au trăit emoţii pozitive alături de personajele din poveste etc.

ACTIVITĂŢI ARTISTICE:
-

„NE PLACE SĂ CÂNTĂM” (23.05.2017) - activitate derulată în colaborare cu
Prof. Avram Daniel şi prof. Geogean Victor de la Palatul Copilor Alba Iulia, dir.
Hăjmăşan Aurora şi educatoarele grupelor. Au participat 107 preşcolari de la grupele:
„Albinuţelor”, „Florilor”, „Mămăruţelor”, „Piticilor” şi educatoarele grupelor:
Geogean Viorica, Schiau Iulia, Cristea Alina, Nica Amalia, Oţoiu Floare şi
Apalaghiei Cristina. Preşcolarii au participat la un recital de cântece pentru copii
susţinut de prof. Avram Daniel, apoi s-a organizat un concurs de interpretare a
cântecelor,soluţionarea unor ghicitori privind instrumentele muzicale, marcarea
ritmului.

-

„ATELIERUL FANTEZIEI” (25.05.2017) - activitate derulată în parteneriat cu
Liceul de Arte Plastice „Regina Maria”Alba Iulia, Prof. Jurcoveţ Alice în cadrul
căreia preşcolarii au confecţionat diferite instrumente de percuţie: tobiţe, maracase Au
participat 25 de preşcolari de la grupa mică „Albinuţelor” şi educatoarea grupei:
Geogean Viorica.

ACTIVITATE DE EDUCAŢIE RELIGIOASĂ:
- „MICUL CREŞTIN” (23.05.2017)- vizitarea bisericii din cartier, Biserica „Antonie
cel Mare” şi întâlnirea cu preotul Simion Todoran. Au participat preşcolarii de la
grupa mare „Piticilor” şi educatoarea : Apalaghiei Cristina.
ACTIVITĂŢI SPORTIVE:
- „FAC GIMNASTICĂ DE MIC” (25.05.2017) - evaluarea proiectului derulat cu
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prof Ursu Vasile. Au participat 160 de
preşcolari de la grupele: mari „Furnicuţelor”, „Veveriţelor”, „Piticilor”, „Iepuraşilor”
şi mijlocii „Floarea Soarelui”, „Căţeluşilor”, „Fluturaşilor”, 10 cadre didactice: Popa

Liana, Popa Rodica, Nicola Nicoleta Alina, Oprişa Ofelia, Comănici Ana, Moraru
Anca, Jitaru Ioana Anca, Moiceanu Ramona, Mureşan Claudia Elena, părinţi,
îngrijitoare. Acţiunea s-a derulat la Sala de Sport a Universităţii „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia unde copiii au participat la diferite probe, trasee.
- „O ORĂ DE SPORT ÎMPREUNĂ CU PRIETENII NOŞTRI , ŞCOLARII ”(26.05.2017) - activitate sportivă derulată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu”Alba Iulia,în Sala de Sport a şcolii, prof. Unchiaş Raul. Au participat 51
de preşcolari de la grupa mică „Florilor” şi grupa mică „Albinuţelor”, 8 elevi de la
Şcoala Gimnazială, 3 cadre didactice (Schiau Iulia Mihaela, Cristea Alina, Geogean
Viorica) şi 2 îngrijitoare.
- „CINE AJUNGE PRIMUL!”(22.05.2017)- întreceri sportive şi jocuri distractive în
curtea grădiniţei realizate de preşcolarii grupei mici „Mămăruţelor” împreună cu
educatoarele Nica Amalia şi Oţoiu Floare
ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE RUTIERĂ ŞI PENTRU REACŢII CORECTE
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ :
- „ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ, LIPSITĂ DE PRIMEJDII”(24.05.2017) - activitate derulată în cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi

ALBA. Acţiunea s-a derulat în Sala Multifuncţionala a G.P.P

„Dumbrava Minunată” Alba Iulia unde au participat preşcolarii de la toate grupele din
unitate împărţiţi în două serii ,cadrele didactice aferente grupelor şi reprezentanţi ai
Jandarmeiei: Col. Chioran Gheorghe, Lt..Col Jurcoveţ Cosmin, Subloc. Ştefan Marius
Adrian şi Pl.major. Bârz Vasile.
- „STRADA NU E LOC DE JOACĂ” (24.05.2017) - plimbare realizată de preşcolarii
de la grupa mică „Mămăruţelor” pe străzile din împrejurimile grădiniţei în cadrul
căreia copiii au fost familiarizaţi cu reguli de circulaţie şi de prevenire a accidentelor
rutiere.
- „ÎN VIZITĂ LA STAŢIA DE SALVARE”- vizită la Staţia de Salvare Alba Iulia
Au participat 100 de preşcolarii de la grupele mici „Albinuţelor” şi „Florilor”, grupele
mari „Veveriţelor” şi „Piticilor” şi grupa mijlocie „Fluturaşilor” , 8 cadre didactice
(Geogean Viorica, Schiau Iulia Mihaela, Cristea Alina, Nicola Nicoleta Alina, Oprişa

Ofelia, Apalaghiei Cristina, Popa Aura, Todea Daiana) şi îngrijitoare. Activitatea s-a
derulat în două zile distincte respectiv 24.05.2017 şi 25.05.2017.
- „CRUCEA ROŞIE – PRIMUL AJUTOR!” (25.05.2017) - vizită la Filiala Alba a
Crucii Roşii din România. Au participat 25 de preşcolari de la grupa mare
„Veveriţelor”, 2 cadre didactice (Nicola Nicoleta Alina, Oprişa Ofelia) voluntari de la
Crucea Roşie în cadrul căreia preşcolarii au fost familiarizaţi cu echipamentul
medical de prim ajutor de pe ambulanţă şi sensibilizaţi în ceea ce priveşte acordarea
primului ajutor.
ACTIVITĂŢI TEHNICO ŞTIINŢIFICE:
-

„IA PRIVEŞTE CUM ÎNGHEŢATA SE PREGĂTEŞTE” (22.05.2017)- vizită la
Fabrica de Îngheţată Sc. Alpin 57 Lux Srl Sebeş efectuată de preşcolarii de la grupa
mijlocie „Floarea Soarelui” împreună cu educatoarea grupei, Jitaru Ioana Anca
asistenta medicală,Coșer Ioana, logoped, Vlad Carmen și îngrijitoarea grupei.
Preşcolarii au putut observa procesul de realizare a îngheţatei, mediul în care se
fabrică, roboţii şi au gustat îngheţata proaspăt preparată.

- „MICII BRUTARI” (23.05.2017)- Vizitarea Brutăriei „DRAGON” din Alba Iulia de
către preşcolarii de la grupa mijlocie „Căţeluşilor”, educatoarele grupei (Moiceanu
Ramona, Mureșan Elena Claudia) şi îngrijitoarea grupei. S-a urmărit procesului de
realizare a pâinii şi a produselor de panificaţie.
- „VIZITĂ LA BRUTĂRIE” (23.05.2017) - Vizitarea Brutăriei SC APUSENI TEIUȘ
de către preșcolarii grupei mari „Furnicuţelor” împreună cu educatoarele, Popa Liana,
Popa Rodica şi observarea procesului de realizare a pâinii şi produselor de panificaţie.
ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE DEMOCRATICĂ ŞI RESPONSABILITATE
SOCIALĂ:
- „LA PAS PRIN ORAŞUL MEU” (24.05.2017) - vizitarea obiectivelor turistice din
oraş de către preșcolarii de la grupa mare „Iepuraşilor”, educatoare : Comănici Ana şi
Moraru Anca, urmat de un picnic în parc.
- „ÎN VIZITĂ LA BUNICI” (26.05.2017)- vizitarea de către preşcolarii de la grupa
mijlocie „Floarea Soarelui” a unor bunici din comuna Mihalţ. Aici copiii au fost
familiarizaţi cu privire la modul de gospodărire a oamenilor din mediul rural., au fost
antrenaţi în activităţi practic - gospodăreşti plăcute, care să dezvolte simţul practic,

comunicarea şi munca în echipă şi şi-au însuşirea unele norme de comportament
pozitiv adecvat în timpul vizitei.
- „ÎN EXCURSIE LA DEVA” (23.05.2017) - au participat 45 de preşcolari de la
grupele : „Veveriţelor”, „Fluturaşi”, 4 cadre didactice (Nicola Nicoleta Alina, Oprişa
Ofelia, Popa Aura, Todea Daiana), 2 îngrijitoare, asistenta unităţii, Coşer Ioana şi
logopedul unităţii, Vlad Carmen.
Preşcolarii de la cele două grupe au vizitat Colegiul Sportiv „Cetate” din Deva - unde
am avut plăcuta ocazie să vadă gimnastele antrenându-se, să danseze cu mişcări de
gimnastică aerobică- apoi au urcat cu telecabina pe Cetatea Devei- un minunat loc
istoric de o frumuseţe rară,iar la coborâre au vizitat Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane unde preşcolarii au fost încântaţi de animalele împăiate, ouăle de dinozauri şi
vestigiile civilizaţie dacice şi romane; iar ultimul obiectiv vizitat a fost Parcul cu
fântâna arteziană cântătoare din Deva, unde copiii s-au relaxat înainte de întoarcerea
acasă.
ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAŢĂ
SĂNĂTOS:
- „SĂ CREŞTEM MARI ŞI SĂNĂTOŞI” (22.05.2017)- vizitarea cabinetului medical
al grădiniţei, oferirea de informaţii cu caracter medical, consult, măsurarea şi
cântărirea copiilor de la grupa mică „Florilor” de către asistenta medicală a grădiniţei,
Coşer Ioana. Copiii au primit sfaturi importante pentru menţinerea sănătăţii.
- „LA UN PICNIC GUSTOS ŞI SĂNĂTOS” (25.05.2017) – Copiii de la grupa mică
„Mămăruţelor” îndrumaţi de educatoarele, Nica Amalia şi Oţoiu Floare organizat în
sala de grupă, deoarece vremea nu a fost una prielnică, un picnic gustos şi sănătos.
Copiii s-au deplasat în curtea grădiniţei pentru a recolta legumele semănate de ei
(ridichi, ceapă verde,mentă). Cu acestea au preparat în sala de grupă o gustoasă salată
de legume iar din mentă au făcut ceai. Au vorbit despre normele de igienă ce trebuie
să le respecte, despre importanţa şi beneficiile legumelor şi a fructelor pentru
sănătatea lor.
ACTIVITATE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE PROTECŢIE A
MEDIULUI:

- „IUBIM ŞI OCROTIM NATURA” (24.05.2017)- activitate derulată în cadrul
programului naţional „Ecogrădiniţa” cu preşcolarii de la grupa mare „Piticilor” în
cadrul căreia copiii au plantat în jardiniere şi rondourile din curtea grădiniţei flori.
ACTIVITATE PRACTIC- GOSPODĂREASCĂ:
- „RAFAELO ŞI BĂRCUŢE CU ALE NOASTRE MÂNUŢE ” (23.05.2017) vizitarea Laboratorului Cofetăriei„Claudia Cakes”Alba Iulia şi urmărirea procesului
de realizare a prăjiturilor, dar şi realizarea şi decorarea unor brioşe. Au participat 25
de preşcolari de la grupa mijlocie „Floarea Soarelui” împreună cu educatoarea grupei
(Jitaru Ioana Anca), îngrijitoarea şi părinţi.
- „PREGĂTIM UN PICNIC” (26.05.2017)- activitate desfăşurată de preşcolarii
grupelor „Piciticilor” şi „Fluturaşilor” îndrumaţi de educatoarele: Apalaghiei Cristina,
Popa Aura şi Todea Daiana. Copiii au răspuns concret la întrebarea „ce pot face două
mâini dibace?” prin pregătirea delicateselor pentru picnic şi aranjarea mesei.
ACTIVITATE PEER-EDUCATION :
-

„ÎN LUMEA POVEŞTILOR TERAPEUTICE”- activitate perr- education în
colaborare cu logopedul grădiniţei, prof. Vlad Carmen

-

„SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE”(26.05.2017)- activitate de dezvoltare socioemoţională „COPACUL PRIETENIEI” desfăşurată la grupa mică „Mămăruţelor”
care a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare; formarea unei
atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi şi cunoaşterea şi respectarea normelor
de comportare în grupul de copii.

5. RESURSE IMPLICATE:
-

Umane: 18 cadre didactice (Dir. Hăjmăşan Aurora, Oţoiu Floare, Nica Amalia,
Comănici Ana Letiţia, Moraru Anca, Jitaru Ioana Anca, Popa Liana, Popa Rodica
Luţa, Moiceanu Ramona, Mureşan Elena Claudia, Popa Aura, Todea Daiana, Oprişa
Ofelia, Nicola Nicoleta Alina, Apalaghiei Cristina Gabriela, Schiau Iulia Mihaela,
Geogean Viorica,Cristea Alina), 280 preşcolari, părinţi, personal didactic auxiliar,
asistenta grădiniţei, Coşer Ioana şi logoped, Vlad Carmen.

-

Materiale: mijloace de locomoţie (transport), aparate foto,imprimante, xerox,
calculatoare, articole de birotică şi papetărie, etc.

6. ELEMENTE DE MANAGEMENT ALE RESURSELOR IMPLICATE

Etapele de proiectare, organizare şi derulare a activităţilor cuprinse în planul cadru pentru
săptămâna 22-26 mai 2017 au fost parcurse după cum urmează:
prezentarea în şedinţa CP şi a C.A a metodologiei de organizare pentru săptămâna
22-26 mai 2017
prezentarea în şedinţa CP a procedurii „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” –
12.04.2017
prezentarea şi avizarea în şedinţa CP şi a C.A a calendarului acţiunilor pentru sapt. la
nivelul unităţii în data de 02.05.2017 respectiv 05.05.2017.
Aceste etape au fost completate de discuţiile realizate cu părinţii copiilor în cadrul şedinţei
unde a fost prezentată oferta privind activităţile derulate în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe,
să fii mai bun 2017”, s-au completat chestionare şi s-au făcut propuneri din partea părinţilor
urmate de centralizarea acestora de către responsabilul activităţilor extracurriculare şi întocmirea
listelor cu preşcolarii pentru fiecare activitate propusă.
7. PARTENERI, COLABORATORI
-IJJ ALBA,ISJ ALBA, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”ALBA IULIA, SC
ALPIN 57 LUX SRL SEBEŞ,

PALATUL COPIILOR Alba Iulia , ASOCIAŢIA

CREŞTINĂ ÎN ACŢIUNE MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Alba Iulia, ŞCOALA CU
CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU ALBA IULIA , BIBLIOTECA JUDEŢEANA
„LUCIAN BLAGA”Alba Iulia, DSP ALBA, DIRECŢIA SILVICĂ Alba, SERVICIUL
DE AMBULANŢĂ ALBA IULIA, CRUCEA ROŞIE- FILIALA ALBA, BISERICA
„Antonie cel Mare”Alba Iulia, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Alba Iulia , CONSILIUL
JUDEŢEAN ALBA, ISJ ALBA, LICEUL DE ARTE PLASTICE „REGINA
MARIA”Alba Iulia, BRUTĂRIA APUSENI TEIUŞ, Cofetăria „CLAUDIA CAKES”,
BRUTĂRIA DRAGON PAN,PĂRINŢII PREŞCOLARILOR.
MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI DISEMINARE
- Directorul unităţii a monitorizat, prin sondaj, toate activităţile care s-au derulat în incinta
grădiniţei precum şi în alte locaţii din localitate şi înafara acesteia.
- Realizarea unei autoevaluări a modului de desfăşurare a activităţilor de către fiecare
cadru didactic/grup de cadre didactice prin realizarea fişe de activitate , însoţită de
fotografii realizate în timpul derulării activităţilor precum, tabele nominale cu copiii

prezenţi la activitate şi procese verbale semnate de către partenerii educaţionali,
colaboratori;
- Observarea directa a comportamentului copiilor;

- Fise de lucru individuale;
- Chestionare pentru parinti si educatoare;
- Apariţii mass media, presa locală
- Postarea fotografiilor pe site-ul grădiniţei şi facebook-ul grădiniţei
- Diplome de participare la activităţi
- Expoziţii cu lucrările copiilor
- Impresii ale părinţilor şi copiilor –mărturii orale, scrise
8. REZULTATE

ÎNREGISTRATE,

IMPACTUL

ACESTORA

ASUPRA

BENEFICIARILOR
a. Exersarea comportamentelor moral civice şi de protecţie personală ;
b.Exersarea abilităţilor de comunicare socială.
c.Realizarea de produse artistico-plastce şi practice, valorificând potenţialul artistic al
copiilor.
d.Descoperirea unor aptitudini noi;
e.Consolidarea deprinderilor de a lucra în echipă;
f.Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la materiale si caracteristicile lor,tehnici de lucru
necesare prelucrarii acestora in scopul obtinerii unor produse finite;
g.Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la menţinerea sănătatăţii corpului uman şi
combaterea principalilor factori de risc care duc la deteriorarea sanatatii copiilor ;
h.Dezvoltarea capacităţii de cercetare, explorare şi investigare a mediului înconjurător ;
i.Redescoperirea unor tehnici de lucru noi-vechi;
j.Înţelegerea şi puterea de a dezbate în jurul unui subiect, experiment;
k.Îmbogăţirea orizonturilor culturale.

9. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice
şi a copiilor;
-Bună colaborarea cu părinţii şi instituţiile
partenere ;
-Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor
derulate;
- Activităţile derulate au fost plăcute şi
relaxante atât pentru preşcolari cât şi pentru
cadre didactice,colaboratori şi au adus noutate.
- Alegerea de către fiecare unitate a perioadei
de derulare a activităţilor din cadrul acestei
săptămâni
OPORTUNITĂŢI
- Dezvoltarea personalităţii copiilor prin
implicarea acestora în diferite tipuri de
activităţi;
-Oportunitatea de a exersa abilitatati prin
activitati non-formale, extracurriculare si
extrascolare;
-Posibilitatea copiilor de a participa la acţiuni
organizate în afara tiparului curricular;

PUNCTE SLABE
- Timpul nefavorabil din perioada derulării
programului
-Nerealizarea tuturor activităţilor planificate
- Vârsta relativ mică a copiilor și numărul
acestora a restricționat alegerea unor activități
- Lipsa de fonduri pentru recompensarea
copiilor pentru participarea la activităţile din
cadrul programului

AMENINŢĂRI
-Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării
unor activităţi în aer liber;
- Timpul relativ scurt pentru desfasurarea
unora dintre activitati;

10. RECOMANDĂRI , SUGESTII:
a. O mai bună organizare a activităţilor în funcţie de oportunităţile reale ale oraşului nostru;
b. Proiectarea unor activităţi suplimentare sau reprogramarea lor în cazul în care timpul este
nefavorabil;
c. Obtinerea din timp a unor sponsorizari pentru o buna desfasurare a activitatilor din aceasta
săptămână.
11. CONCLUZII
Săptămâna „Scoala Altfel- SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂFII MAI BUN” a oferit copiilor
ocazia de a veni în contact direct cu mediul social, de însuşire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a
abilităţilor, prin derularea unor activităţi într-un context non-formal, context în care atât cadrele
didactice, cât şi copiii sunt mai receptivi şi mai deschişi.
Activităţile organizate în această săptămână au fost atractive şi relaxante,au adus multa
voie bună pe chipurile copiilor, iar aceştia au participat activ.

Temele zilnice au trezit şi menţinut interesul tuturor copiilor, atât prin modul de
organizare (activităţi practice, jocuri, desen, pictură activităţi în aer liber, activităţi sportive,
activităţi pe teme de circulaţie, sănătate, situaţii de urgenţă, concursuri, vizite, întâlniri cu
reprezentanţi ai instituţiilor locale partenere), cât şi prin varietatea materialelor utilizate.
Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni am urmărit adăugarea de noi
informaţii ,formarea de noi deprinderi, abilităţi de viaţă,

prin activităţi şi parteneriate cu

comunitatea locala, în condiţii optime şi plăcute, activităţi care trezesc interesul copiilor şi
dorinţa lor de participare, de integrare şi deschiderea spre noutate şi spre însuşirea de cunoştinţe
şi abilităţi, precum şi dezvoltarea lor.
Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat în desfăşurarea cu succes a tuturor
activităţilor din cadrul săptămânii “ŞCOALA ALTFEL- SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN” - partenerilor noştri, părinţilor, comunităţii locale, ISJ Alba şi le aşteptăm deschiderea
spre colaborare şi cu alte ocazii.
O educaţie eficientă, diversificată, în pas cu schimbările active şi rapide ale societăţii se
realizează optim , armonios şi atractiv prin colaborarea mediilor educative în care copilul
trăieşte, şcoala-familia şi comunitatea .

12.ANEXE
-

Fişe de activitate întocmite de educatoare

-

Planificarea activităţilor pe grupe

-

DVD poze din cadrul activităţilor

Nume şi prenume Director/Semnătura/Stampila
Prof. înv. preşc. Hăjmăşan Aurora
________________________________
Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura
Prof.înv.preşc. Schiau Iulia Mihaela (responsabil
EDUCAŢIONALE)
________________________________
Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura
Educ. Geogean Viorica
_______________________________

PROIECTE

ŞI

PROGRAME

IMAGINI DIN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR
TEATRU CREŞTIN „PETRU PE APĂ”

ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEŞTILOR

VIZITĂ LA MUZEU

JOCURI ŞI ÎNTRECERI SPORTIVE

LA O PIZZA IMPREUNĂ

ÎN VIZITĂ LA BUNICI

VIZITĂ LA LABORATORUL DE
COFETĂRIE

FAC GIMNASTICĂ DE MIC-EVALURE PROIECT UAB ALBA IULIA

EXCURSIE DEVA

EXCURSIE DEVA

VIZITĂ LA SC ALPIN 57 LUX

VIZITĂ LA SC ALPIN 57 LUX

JANDARMERIA ALBA

PALATUL COPIILOR

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ ALBA IULIA

PREGĂTIRE PENTRU PICNIC

VIZITĂ LA BIBLIOTECĂ

PICNIC GRUPA MICĂ”MĂMĂRUŢELOR”

MAI MULTE POZE SE POT VEDEA AICI:
https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.1219964774797467.1073
741928.100003518697384&type=3 precum şi în fişele realizate la fiecare activitate derulată.

