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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” din săptămâna „ŞCOALA ALTFEL” este  

dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, derulate în cadrul proiectelor şi programelor 

educaţionale, fiind binevenit, oportun și în același 

timp necesar. Principalul obiectiv al acestuia fiind 

implicarea preșcolarilor 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 2018 - 2019, o serie de parteneriate: 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 preșcolarilor 

noştri, în formarea unor comportamente sociale adecvate, dar şi cu familia.   

Pentru realizarea analizei de nevoi şi identificarea activităţilor ce se vor derula în săptămâna 13 -

17 mai 2019, s-au aplicat online chestionare privind activităţile sugerate de părinţi în cadrul săptămânii 

„Şcoala Altfel.” De asemenea 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 şi a cadrelor didactice  în 

cadrul Consiliului Profesoral şi a fost aprobat si avizat programul activităţilor ce se vor derula în această 

săptămână în cadrul Consiliului de Administraţie. Toate cadrele didactice au întocmit planificări cu 

activităţile la care vor participa individual cu grupa, iar activităţile pe unitate au fost centralizate şi puse la 

dispoziţia tuturor cadrelor didactice cu programul aferent. 

2. OBIECTIVE STRATEGICE ALE PROGRAMULUI 

 Stimularea interesului preșcolarilor 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 preșcolarilor 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 preșcolarilor 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 25 de activităţi. 

4. TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR DERULATE 

ACTIVITĂŢI CULTURAL - ARTISTICE 

 „ARMONIE, VESELIE...MUZICĂ SĂ FIE!!!” - (13.05.2019) - activitate derulată în 

colaborare cu prof. Geogean Victor de la Palatul Copilor Alba Iulia, dir. Hăjmăşan Aurora şi coordonator 

proiect de parteneriat, Geogean Viorica precum şi educatoarele grupelor. Au participat 200 preşcolari de 

la grupele: „Albinuţelor”, „Cățelușilor”, „Veveriţelor”, 

„Iepuraşilor”, „Piticilor”, „Furnicuţe”, „Florea Soarelui”, 

„Flururașilor” şi 

educatoarele grupelor 

Geogean Viorica, 

Moiceanu Ramona, 

Crintea Claudia, 

Nicola Alina, Oprișa 

Ofelia, Comănici Ana, Barjica Adriana, Apalaghiei Gristina, 

Popa Rodica, Rodean Liana, Bota Elisabeta, Popa Aura, Bîldea 

Ioana și profesor pshiolog Moraru Adelina. Preşcolarii au participat la un recital de cântece pentru 

preșcolari apoi s-a organizat un concurs de interpretare a cântecelor, soluţionarea unor ghicitori privind 



instrumentele muzicale, marcarea ritmului cu ajutorul unor instrumente muzicale confecţionate de copii şi 

cadre didactice. 

„FANTEZIE ȘI CULOARE!!!” - (16.05.2019) - activitate derulată în colaborare cu prof. 

Kusztos Noemi Amalia de la Palatul Copilor Alba Iulia, dir. Hăjmăşan Aurora şi 

coordonator proiect de parteneriat, Geogean Viorica. Au participat preşcolarii de la 

grupa „Albinuţelor”. S-a creat cadrul adecvat desfăşurării activităţii. Preșcolarii și-

au așezat materialele pe masa de lucru, au ascultat cu atenție explicațiile 

profesoarei. Au ,,tratat” cu goașă suprafața de lucru conform indicațiilor 

profesoarei, apoi au așezat șervețelele cu modele, peste care au întins lipiciul. 

Întorși la grădiniță cu lucrărie realizate de ei au organizat o expoziție în sala de grupă, expoziție apreciată 

de părinți.  

„TABLOUL PRIMĂVERII” - (16.05.2019)- activitate 

derulată în cadrul concursului județean „Tabloul Primăverii” cu 

preşcolarii de la grupa mare „Cățelușilor” 

îndrumați de educatoarele Moiceanu 

Ramona și Crintea Claudia, în cadrul 

căreia preșcolarii au pictat având ca suport de lucru lemn, piatră.  
„TABLOUL PRIMĂVERII” - (16.05.2019)- activitate derulată în 

cadrul concursului județean „Tabloul Primăverii” cu preşcolarii de la grupa 

mică „Furnicuțelor” îndrumați de educatoarele Popa Rodica și Rodean Liana, în cadrul căreia preșcolarii 

au pictat având ca suport de folie alimentară. 

 ACTIVITĂŢI CULTURALE: 

,,CULOAREA ȘI  MUZICA POVEȘTILOR” - (15.05.2019)  – vizită la librăria Aramis din 

Alba Iulia. A participat grupa „Floarea Soarelui” alături de educatoarea Bota Elisabeta. Preșcolarii au 

vizitat librăria, s-au familiarizat cu aspectul ei, au ascultat poveşti. 

,,O LUME DE POVESTE” - (16.05.2018) - acţiune derulată în 

cadrul parteneriatului cu Biblioteca „Lucian 

Blaga”Alba Iulia. Au participat grupa 

„Iepurașilor” alături de educatoarele 

Comănici Ana și Barjica Adriana. 

Preșcolarii au vizitat şi s-au familiarizat cu 

interiorul bibliotecii şi au ascultat poveştile spune de bibliotecar. 

 

 



„CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!” - (16.05.2019) 

Preșcolarii, foarte 

încântaţi, cu cărţile în 

mână, au plecat împreună 

cu doamnele educatoare 

spre Piaţa Cetăţii, unde s-

au întâlnit cu domnul Florin Bogdan, reprezentantul 

Muzeului Unirii Alba Iulia. Domnul Florin Bogdan le-a 

explicat copiilor, care este scopul amplasării acestor mini-

biblioteci  în diferite cartiere ale oraşului şi cum pot contribui chiar ei, cei mai mici, la creşterea calităţii 

vieţii pentru cetăţeni prin transformarea cartierelor în zone atractive. Micuţii noştri, au aşezat cărţile în 

mini-bibliotecile din Piaţa Cetăţii, nu înainte de a da citire mesajelor foarte sugestive, pe care le-au scris 

pentru cei care le vor „împrumuta” şi sperăm noi, că aceste cărţi, le vor oferi şi bucuria şi plăcerea lecturii 

într-un cadru altfel. 

ACTIVITATE DE EDUCAŢIE CULTURAL - RELIGIOASĂ 

 „ISTORIA UNUI CASTEL” - (13.05.2018) – Grupa mare „Mămăruțelor” împreună cu 

doamnele educatoare, Nica Amalia și Oțoiu Floare, au efectuat o vizită la Palatul Apor Alba Iulia. 

Activitatea a fost una interesantă pentru preşcolari. 

„Doamna, aici ce este?”...Este una din întrebările foarte des 

pusă de copii când facem plimbări prin cetate. Răspunsul meu 

este următorul: 

„Într-o zi vom vizita şi această clădire.” De data aceasta a 

fost Palatul Apor, monument istoric, prima clădire civilă, 

construită în stil 

baroc din 

Transilvania. Însoţiţi de ghidul Purciuc Claudiu, copiii au 

primit informaţii despre istoria lungă şi zbuciumată a 

palatului, apoi au coborât la subsolul clădirii care 

găzduieşte o expoziţie de ceramică neolitică şi alte obiecte. 

Copiii au admirat obiectele expuse şi le-a fost satisfăcută 

setea de cunoaştere despre modul de viaţă al  comunităţilor 

umane din perioada preistorică şi nu numai. 

 

 



    „OSTAȘII AU SOSIT...MARI LUPTĂTORI NE-AM SIMȚIT!” - (14.05.2018) Activitate 

educativă care are ca scop punerea în valoare şi protejarea uriaşului patrimoniu roman de la Alba Iulia. 

Activitate s-a derulat în colaborare cu reprezentanții ai GĂRZII APULUL Alba Iulia, dir. Hăjmăşan 

Aurora şi coordonator proiect de parteneriat, Ofelia Oțoiu precum 

şi educatoarele grupelor. Au participat 200 preşcolari de la 

grupele: „Cățelușilor”, 

„Veveriţelor”, 

„Iepuraşilor”, 

„Piticilor”, „Furnicuţe”, 

„Flururașilor”, 

„Mămăruțelor”, 

„Florilor” şi 

educatoarele grupelor 

Moiceanu Ramona, Crintea Claudia, Nicola Alina, Oprișa Ofelia, Comănici Ana, Barjica Adriana, 

Apalaghiei Gristina, Popa Rodica, Rodean Liana, Popa Aura, Bîldea Ioana, Nica Amalia, Oțoiu Floarea, 

Jitaru Ioana Anca, Trif Alexandra Maria și profesor logoped Vlad Carmen.  

În cea de-a doua zi din programul Școala Altfel, micuții din Dumbrava Minunată au făcut o 

incursiune în istorie, alături de Garda Apulum din Alba Iulia. Preșcolarii au aflat multe lucruri despre daci 

și romani, au văzut cum arăta echipamentul de luptă al acestora, care erau pozițiile de atac și apărare, pe 

care aceștia le foloseau, prin ce anume se deosebea comandatul de ceilalți soldați, care era stilul de viață al 

dacilor, până la cucerirea romană și multe alte lucruri. Au fost foarte încantați de prezența soldaților, 

cărora au putut să le adreseze întrebări. 

„ÎNVĂȚĂM SĂ PICTĂM PE STICLĂ” - (15.05.2019) - 

Activitate s-a derulat în colaborare cu reprezentanții ai 

MUZEIKONULUI Alba Iulia, dir. 

Hăjmăşan Aurora şi educatoarea grupei 

„Piticilor”, Apalaghiei Gristina. Prin vizita 

la muzeu s‐a urmărit familiarizarea 

preșcolarilor cu un mediu educativ diferit de sala de grupă, un mediu prietenos, 

atractiv şi în acelaşi timp un necesar izvor de informaţii. Astfel, 

această vizită poate deveni nu numai un mod util de cunoaştere, ci în acelaşi 

timp poate forma o atitudine pozitivă faţă de perioada istorică în care trăim şi de 

a contribui la păstrarea şi ocrotirea tuturor bunurilor păstrate din generaţie în 

generaţie. Grupul de preșcolari a fost însoţit de către un muzeograf- mama a unui preșcolar, care le‐a 



furnizat informaţii referitoare la cele expuse, despre cum se pictează o icoană. Instituţia ne‐a oferit 

posibilitatea de a cunoaşte aspecte ale trecutului comunităţilor din jurul Albei Iuliei. De asemenea, 

preșcolarii au manifestat un interes deosebit faţă de expoziţia de icoane, având provocarea de a găsi în 

incinta muzeului icoana pe care o au ilustrată pe cartonașul primit la intrarea în muzeu. După aceea au fost 

invitați să-și confecționee singuri, cu materiale puse la dispoziție de către muzeu a unui ingeraș 3D.   

„PAŞI PE CALEA DUHOVNICEASCĂ” - (16.05.2019) - vizitarea Catedralei Reîntregirii din 

Alba Iulia. Au participat preşcolarii de la grupa mijlocie „Veverițelor” și grupa mică „Fluturașilor”și 

educatoarele: Nicola Alina, Oprişa Ofelia, Popa Aura, Bîldea Ioana. După vizitarea catedralei preșcolarii 

au vizitat și obiectivele turistice din zonă. 

ACTIVITĂŢI SPORTIVE 

  „SPORT, MIŞCARE, SĂNĂTATE!” (17.05.2019) - în ultima zi din Săptămâna Școala 

Altfel, toate grupele 

din grădinița noastră, 

cu mic, cu mare, au 

făcut mișcare. În 

cadrul parteneriatului 

pe care îl avem cu 

Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, grupele mijlocii au parcurs trasee 

aplicative sportive în sala de sport a liceului: s-au întrecut la ștafetă, au alergat printre jaloane, au aruncat 

cu mingea la țintă și au sărit peste obstacole. Grupele mari au desfășurat activități sportive pe terenul de 

sport al Clubului Unirea Alba Iulia, sub îndrumarea prof. Liliana Șandru în cadrul parteneriatului pe care 

îl avem cu Asociația Județeană Sportul pentru toți - au 

dat concurs de sărituri în saci, de sărituri pe minge, 

peste obstacole, în cercuri, alergare la ștafetă și alte 

probe interesante. Grupele mici au desfășurat activități 

sportive în curtea grădiniței noastre, sub îndrumarea 

antrenorului Andrei Nelega - FitGym Alba Iulia - 

ștafetă, trasee aplicative cu mingiuțe printre obstacole. 

Încântarea și bucuria preșcolarilor s-a văzut prin 

participarea activă a acestora la activități. 

 

 



ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE RUTIERĂ ŞI  PENTRU REACŢII CORECTE ÎN SITUAŢII DE 

URGENŢĂ  

 „ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ, LIPSITĂ DE PRIMEJDII” - (15.05.2019) - 

activitate derulată în cadrul parteneriatului cu 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi  ALBA, dir. 

Hăjmăşan Aurora şi coordonator proiect de parteneriat 

prof. înv. preșcolar Jitaru Ioana Anca. Preț de aproape 

două ore,  jandarmii 

albaiulieni au fost 

invitații preșcolarilor și 

cadrelor didactice de la Grădinița „Dumbrava Minunată” din Alba-Iulia 

în cadrul programului național Școala Altfel „Să știu mai multe, să fiu 

mai bun”. 

Pentru început, jandarmi din cadrul Detașamentului I Jandarmi 

Mobil le-au explicat celor aproximativ 200 de copii pe înțelesul lor, rolul și atribuțiile Jandarmeriei 

Române în asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, după care a fost prezentat un material video 

despre exercițiile și misiunile specifice jandarmilor. 

În cea de-a doua parte le-au fost prezentate copiilor o parte din materialele și tehnica de intervenție 

specifice jandarmilor, după care cei mici nu s-au lăsat pâna nu au 

probat toți echipamentele specifice precum și autospeciala de 

intervenție a jandarmilor. 

La sfârșitul activităților desfășurate copiii s-au arătat 

deosebit de încântați de ce au văzut și au promis că vor deveni 

jandarmi când vor crește 

mari iar cadrele didactice 

au transmis mulțumiri și aprecieri jandarmilor albaiulieni pentru 

activitatea desfășurată. Au participat grupa mare „FLORILOR” 

, grupa mică „FURNICUȚELOR”, grupa mică 

„FLUTURAȘILOR”, grupa mică „FLOAREA SOARELUI”, 

grupa mijlocie „VEVERIȚELOR”, grupa mijlocie 

„IEPURAȘILOR”, grupa mare „MĂMĂRUȚELOR”, grupa 

mare „CĂŢELUŞILOR”, grupa mare „ALBINUȚELOR” – educatoarele grupelor prezente la acțiune, 

reprezentanţi ai Jandarmeiei precum şi dir. Hăjmăşan Aurora, logoped Vlad Carmen. 

  



 ACTIVITĂŢI TEHNICO ŞTIINŢIFICE. 

           „IA PRIVEŞTE CUM ÎNGHEȚATA SE PREGĂTEŞTE!!!” - (13.05.2019)  - vizită de studiu la 

S.C. ALPIN LUX57, Sebeș, Jud. Alba efectuată de preşcolarii de la grupa mare „Florilor” împreună cu 

educatoarele grupei, Jitaru Ioana Anca și Trif Alexandra Maria, 

asistenta medicală, logoped Vlad Carmen și îngrijitoarea grupei. 

Activitatea a constat într-o vizită în orașul Șebes la Fabrica de 

înghețată Alpin Lux 57. Ajunși la 

poarta fabricii am fost întâmpinați de 

un personal amabil, binevoitor. Am 

fost informați că trbuie să purtăm 

echipament de protecție, lucru care i-a bucurat enorm pe preșcolari. A fost o 

experiență inedită în care preșcolarii au vazut un proces tehnologic complex 

de producere a înghețatei . Beneficiind de explicatiile date, aceștia au aflat 

ce materiale și ce utilaje se folosesc pentru fabricarea înhețatei, precum și 

etapele parcurse până în momentul ambalării pe sortimente și etichetării 

acesteia . Preșcolarii au putut vedea unde se prepara înghețata, mașinăriile care lucrează fără încetare 

precum și muncitorii care dirijeau întrega activitate. Preșcolarii au aflat de modul în care trebuie păstrată 

înghețata pentru a fi consumată. Vizita s-a încheiat cu degustarea unor specialități de înghețată.  

            „IA PRIVEŞTE CUM ÎNGHEȚATA SE PREGĂTEŞTE!!!” – (16.05.2019) - vizită de 

studiu la S.C. ALPIN LUX57, Sebeș, Jud. Alba efectuată de 

preşcolarii de la grupa mare „Albinuțelor” împreună cu 

educatoarea grupei Geogean 

Viorica, asistenta medicală și 

îngrijitoarea grupei. Activitatea a 

constat într-o vizită în orașul 

Șebes la Fabrica de înghețată 

Alpin Lux 57. Ajunși la poarta fabricii am fost întâmpinați de un personal 

amabil, binevoitor. Am fost informați că trbuie să purtăm echipament de 

protecție, lucru care i-a bucurat enorm pe preșcolari. A fost o experiență 

inedită în care preșcolarii au vazut un proces tehnologic complex de 

producere a înghețatei . Beneficiind de explicatiile date, aceștia au aflat 

ce materiale și ce utilaje se folosesc pentru fabricarea înhețatei, precum și etapele parcurse până în 

momentul ambalării pe sortimente și etichetării acesteia . Preșcolarii au putut vedea unde se prepara 

înghețata, mașinăriile care lucrează fără încetare precum și muncitorii care dirijeau întrega activitate. 



Preșcolarii au aflat de modul în care trebuie păstrată înghețata pentru a fi consumată. Vizita s-a încheiat cu 

degustarea unor specialități de înghețată.   

  „CIORĂPEL, CIORĂPEL cum de ești așa de frumușel?” – (16.05.2019) – vizită de studiu 

la fabrica de ciorapi Ciserom Sebeș, Jud. Alba efectuată de 

preşcolarii grupei mari 

„Albinuțelor” împreună cu 

doamna educatoare 

Geogean Viorica şi 

îngrijitoarea grupei. 

Preșcolarii au putut observa 

calitatea produselor ce 

rezultă dintr-un proces tehnologic eficient şi utilaje performante, asociate cu un control al calităţii pe tot 

fluxul de fabricaţie. 

 „MICII BRUTARI!!!” - (14.05.2019) - Impreună cu doamnele 

educatoare, Comănici Ana și Barjica Adriana, 

preșcolarii din grupa „Iepurașilor” au făcut o vizită 

la brutăria Arti-Pan unde au făcut cunoștință cu 

personalul brutariei, au observat cuptoarele și 

malaxorul unde este frământat aluatul și au putut observa  modul în care se face pâinea și alte produse de 

panificație. Au făcut apoi plăcinte și covrigi din aluat  dospit  după care au fost răsplătiți cu plăcinte și 

pâine caldă. 

„IA PRIVEŞTE CUM PÂINEA SE PREGĂTEŞTE!!!” - (14.05.2019) - vizită de studiu la SC 

RUSTIQ SÂNTIMBRU, Jud. Alba efectuată de preşcolarii de la grupa mare „Albinuțelor” împreună cu 

educatoarea grupei Geogean Viorica, asistenta medicală și 

îngrijitoarea grupei. Activitatea a constat într-o vizită la Brutăria 

Sântimbru. A fost o experiență inedită în care preșcolarii au văzut un 

proces tehnologic complex de producere a pâinii. Beneficiind de 

explicațiile date, 

aceștia au aflat ce 

materiale și ce utilaje 

se folosesc pentru 

fabricarea pâinii, 

precum și etapele 

parcurse până în 



momentul felierii și ambalării acesteia. Preșcolarii au putut vedea unde se prepară maiaua și cum se 

frămantă aluatul în malaxoare, cuptoarele de capacitate mare unde este coaptă păinea, la temperaturi foarte 

mari. De asemenea, ei avut ocazia să-și facă propria pâine pe care și-au dus-o acasă.Vizita s-a încheiat cu 

degustarea unor specialități de pâine și a altor produse de panificatie. Fiecare copil a primit și o pâine 

mare pe care au dus-o părinților. 

 „IA PRIVEŞTE CUM PÂINEA SE PREGĂTEŞTE!!!” - (17.05.2019)  - vizită de studiu la SC 

TRANSEURO Ighiu, Jud. Alba efectuată de preşcolarii de la grupa mare 

„Florilor” împreună cu educatoarele grupei Jitaru Ioana Anca și Trif 

Alexandra Maria, asistenta medicală și îngrijitoarea grupei. A fost o 

experiență inedită în care preșcolarii au vazut un proces tehnologic complex 

de producere a pâinii. Beneficiind de explicațiile date, aceștia au aflat ce 

materiale și ce utilaje se folosesc pentru fabricarea pâinii, precum și etapele 

parcurse până în momentul felierii și ambalării acesteia. 

ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE DEMOCRATICĂ ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ: 

   „ÎN OGRADĂ AM POPOSIT, CU STRUȚII NE-AM ÎMPRIETENIT!” – vizită la 

OGRADA CU STRUȚI, Sebeș - (13.05.2019). Preșcolarii de 

la grupa mare „Florilor” împreună cu doamnele educatoare, 

Jitaru Ioana Anca și Trif Alexandra Maria, precum şi două 

îngrijitoare au 

vizitat ferma de 

struți, unde au 

fost impresionaţi. 

Aici au avut 

ocazia să observe 

struții, puii acestora, mediul lor de viaţă precum şi mVodul lor de îngrijire.  

 

 

 

 

„ 
 „VISEZ LA VIAȚA DE STUDENT”  - (15.05.2019) - Grupa 

mare „Mămăruțelor” împreună cu 

doamnele educatoare, Nica Amalia și Oțoiu 

Floare, au efectuat o vizită în incinta 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia. 

De multe ori ne-au vizitat studenţii 

şi am desfăşurat activităţi împreună, dar 



copiii erau curioşi să vadă unde învaţă ei. Aşa că astăzi am făcut o vizită la Universitatea „1 

Decembrie1918”, la invitaţia doamnei Andreea Ramona Begov-Ungur, lector universitar doctor inginer la 

Catedra de Topografie-Cadastru. Le-a explicat copiilor ce profesie vor avea studenţii pe care îi îndrumă, 

cum trebuie să se pregătească pentru a fi cei mai buni şi apoi le-a arătat instrumentele cu care lucrează. 

ACTIVITATE DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS: 

 „UN CORP FRUMOS, UN CORP SĂNĂTOS!!!” - (16.05.2018) – 

Grupa mare „Mămăruțelor” , însoţiţi de doamnele educatoare au efectuat o 

vizita la cabinetul medical al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Au fost primiţi cu multa căldură de către doamna doctor Picoş Daniela şi 

doamna asistentă  Orian Petronela. Copiii s-au familiarizat mai întâi cu 

cabinetul medical, apoi doamna doctor a vorbit despre deprinderile de igienă 

individuală care trebuie să devină obişnuinţe pentru a se dezvolta armonios. 

Împreuna au stabilit un program zilnic sănătos pe care să-l respecte atât acasă 

cât şi la grădiniţă. Copiii, supravegheaţi şi asistaţi de cele două cadre medicale, au exersat verificarea 

tensiunii cu tensiometrul, ascultarea inimii cu stetoscopul, etc. 

ACTIVITATE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI: 

 ,,GRĂDINIȚA CA O FLOARE!’’ - (16.05.2019) - 

activitate derulată în cadrul programului naţional „Ecogrădiniţa” cu 

preşcolarii de la grupa mică „Floarea Soarelui” îndrumați de 

educatoarea Bota Elisabeta, în cadrul căreia preșcolarii au plantat în 

jardiniere şi rondourile din curtea grădiniţei flori. 

ACTIVITATE PRACTIC-GOSPODĂREASCĂ: 

 „GOSPODARI PENTRU O ZI...sus, jos de jur împrejur!!!” - (16.05.2019) 

Ce cultivăm în grădina de legume???...întrebare la care ne-am propus organizare unei vizite de 

studiu în grădina domnului Popa Cristian din comuna 

Sântimbru, jud. Alba. 

Persoanele care locuiesc la casă şi au o curte suficient 

de mare cât să includă o grădină de legume se pot declara 

norocoase. Pe lângă minunile pe care le face în înlăturarea 

stresului, o grădină cu legume ne aduce roade proaspete şi 

sănătoase. O grădină cu legume nu poate aduce decât 

beneficii gospodarilor, prin asigurarea unei alimentaţii 

sănătoase, în care consumul de fructe şi legume este primordial.   



Vizitând superba grădină, preșcolarii au avut posibilitatea 

să înțeleagă modul de amenajare și de întreținere a unei grădini 

cu legume și să participle la (lucrări de îngrijire – plivire 

buruieni, udat, recoltat). 

La sfârșitul activităților desfășurate preșcolarii s-au arătat 

deosebit de încântați de ce 

au văzut și-au exprimat 

dorința de a avea și ei o astfel de grădină, au transmis mulțumiri și 

aprecieri domnului Popa Cristian pentru amenajarea și de întreținerea 

unei astfel de grădini cu legume 

ACTIVITĂŢI DISTRACTIVE 

„LA PIZZA CU LEGUME ÎN ORAȘ!” - (16.05.2019) - Preșcolaii grupei „Piticilor” îndrumați 

de educatoarea Apalaghiei Cristina și îngrijitoarea grupei, 

participă activ la prezentarea materialului despre sănătate, 

rezolvă fișele de lucru 

apoi se deplasează pe jos 

prin cartierul din oraș la 

Pizzeria COMPLETE. 

După plimbare ni se face 

foame, așa că sosește 

pizza comandată cu legume și sucuri naturale din fructe pentru că 

promovăm un stil de viașă sănătos. 

5. RESURSE IMPLICATE: 

Umane: 18 cadre didactice -Dir. Hăjmăşan Aurora, Oţoiu Floare, Nica Amalia, Comănici Ana 

Letiţia, Barjica Adriana, Bota Elisabeta, Popa Liana, Popa Rodica Luţa, Moiceanu Ramona, Mureşan 

Elena Claudia, Popa Aura, Bâldea Ioana, Oprişa Ofelia, Nicola Nicoleta Alina, Apalaghiei Cristina 

Gabriela, Jitaru Ioana Anca, Trif Alexandra Maria, Geogean Viorica), 280 preşcolari, părinţi, personal 

didactic auxiliar, asistentele grădiniţei, Coşer Ioana, Lopăzan Alina, prof. logoped, Vlad Carmen și prof. 

psiholog Moraru Adelina 

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  13 -17 mai 2019 au fost parcurse după cum urmează: 



 prezentarea în şedinţa CP  şi a C.A a  metodologiei  de organizare pentru săptămâna 13-17 mai 

2018   

 prezentarea  în şedinţa CP a procedurii „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” –  

 prezentarea şi avizarea în şedinţa CP şi a C.A a calendarului  acţiunilor pentru săptămâna Şcoala 

Altfel la nivelul unităţii . 

Aceste etape au fost completate de discuţiile realizate cu părinţii preșcolarilor în cadrul şedinţei 

unde a fost prezentată oferta privind activităţile derulate în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun 2019”, 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, IPJ ALBA, SC ALPIN57LUX S.A., SC. CISEROM S.A, PALATUL 

COPIILOR Alba Iulia, MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII Alba Iulia, BIBLIOTECA JUDEŢEANA 

„LUCIAN BLAGA” Alba Iulia, DSP ALBA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

DIRECŢIA SILVICĂ Alba, Catedrala Reîntregirii Alba Iulia,  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Alba Iulia , 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,  CABINETE MEDICAL, CISEROM SEBEȘ, RUSTICK 

SÂNTIMBRU, BRUTĂRIA ARTI – PAN Alba Iulia, S.C. TRANSEURO Ighiu, OGRADA CU STRUȚI 

SEBEȘ, PĂRINŢII PREŞCOLARILOR. 

8. 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 preșcolarii prezenţi la activitate şi procese 

verbale semnate de către partenerii educaţionali, colaboratori; 

 Observarea directă a comportamentului preșcolarii; 

 Fise de activitate întocmite de cadrele didactice; 

 Chestionare pentru părinţi şi educatoare; 

 Apariţii mass media, presa locală 

 Postarea fotografiilor pe site-ul grădiniţei şi facebook-ul grădiniţei 

 Diplome  de participare la activităţi 

 Expoziţii cu lucrările preșcolarii  

 Impresii ale părinţilor şi copiilor –mărturii orale, scrise 

 



9. REZULTATE ÎNREGISTRATE, IMPACTUL ACESTORA ASUPRA BENEFICIARILOR  

 Exersarea comportamentelor moral civice şi de protecţie personală ; 

 Exersarea abilităţilor de comunicare socială. 

 Realizarea de produse artistico-plastce şi practice, valorificând potenţialul artistic al copiilor. 

 Descoperirea unor aptitudini noi; 

 Consolidarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la materiale si caracteristicile lor,tehnici de lucru necesare 

prelucrarii acestora in scopul obtinerii unor produse finite; 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la menţinerea sănătatăţii corpului uman şi combaterea 

principalilor factori de risc care duc la deteriorarea sanatatii copiilor ; 

 Dezvoltarea capacităţii de cercetare, explorare şi investigare a mediului înconjurător ; 

 Redescoperirea unor tehnici de lucru noi-vechi; 

 Înţelegerea şi puterea de a dezbate în jurul unui subiect, experiment; 

 Îmbogăţirea orizonturilor culturale. 

10. ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI 

-Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice şi a 

preșcolarii; 

-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 

PUNCTE SLABE 

-Timpul nefavorabil  din perioada derulării 

programului 

-Nerealizarea tuturor activităţilor 

planificate datorită timpului nefavorabil 

- Vârsta relativ mică a preșcolarii și 

numărul acestora a restricționat alegerea 

unor activități 

- Lipsa de fonduri pentru recompensarea 

preșcolarii pentru participarea la 

activităţile din cadrul programului  

OPORTUNITĂŢI 

- Dezvoltarea personalităţii  preșcolarii prin implicarea 

acestora în  diferite tipuri de activităţi; 

-Oportunitatea de a exersa abilitatati  prin activități non-

formale, extracurriculare și extrascolare; 

-Posibilitatea preșcolarii de a participa la acţiuni 

organizate în afara  tiparului curricular; 

AMENINŢĂRI 

-Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării 

unor activităţi în aer liber; 

- Timpul relativ scurt pentru desfășurarea 

unora dintre activități; 

 

 

 

 

 

 

 



11.  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. Obținerea din timp a unor sponsorizări pentru o bună desfășurare a activităților din aceasta 

săptămână. 

12. CONCLUZII 

Săptămâna „Scoala Altfel - SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂFII MAI BUN”  a oferit preșcolarii 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 preșcolarii 

sunt mai receptivi şi mai deschişi.  

Activităţile organizate în această săptămână au fost atractive şi relaxante, au adus multa voie bună 

pe chipurile preșcolarii, iar aceştia au participat activ.  

Temele zilnice au trezit şi menţinut interesul tuturor preșcolarii, 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 locală, în 

condiţii optime şi plăcute, activităţi care trezesc interesul preșcolarii 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. 

13. ANEXE 

 Fişe de activitate întocmite de educatoare 

 Planificarea activităţilor pe grupe 

 DVD poze din cadrul activităţilor 

 Chestionare  

Imagini din derularea activităţilor se pot vedea la adresa: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.1548650425262232.107

3741967.100003518697384&type=3 

Nume şi prenume Director/Semnătura/Stampila      

Prof. înv. preşc. Hăjmăşan Aurora  

________________________________    

Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura 

Prof.înv.preşc. Jitaru Ioana Anca (responsabil PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE) 

________________________________ 

Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura 

Educ. Geogean Viorica 

______________________________ 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.1548650425262232.1073741967.100003518697384&type=3
https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.1548650425262232.1073741967.100003518697384&type=3

