
  

Raport final Şcoala Altfel
“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

28.05.2017- 2.06.2017

GRĂDINIŢA CU PORGRAM PRELUNGIT ”VOINICEL” 
CĂLĂRAŞI

Director, prof. Voicu Aurelia
Intocmit C.P.P. prof. Păpurică Mariana



  

PROIECT  ZIUA  1

Titlul proiectului: “Sport și sănătate „

Număr de acţivităţi derulate: 4 activităţi

Tipul de activităţi derulate: jocuri de tip concurs, sportive şi distractive

Responsabil: Vlad Carmen

Resursele implicate:  cadre didactice, preşcolari,  părinţi

Parteneri implicaţi : G.P.P »Voinicel » Călăraşi

Menţionarea spaţiului de desfăşurare a activităţii : în aer liber 

Obiective urmărite :

-dezvoltarea motricităţii senzorio- motorie copiilor;

-formarea spiritului de competiţie;

-dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu alţi copii de vârstă apropiată;

-dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de natura înconjurătoare.

LUNI
29.06.2017



  

Modalităţii de evaluare: premierea copiilor cu daruri surpriză şi diplome de participare

Analiza SWOT
    *Puncte tari: activitatea propusă contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor, 
implicarea familiei în activitatea copiilor, dezvoltarea spiritului de competiţie;    
     *Puncte slabe;
     *Oportunităţi: descoperirea unor limite şi înclinaţii spre domeniul sportiv;
     *Ameninţări:



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Titlul proiectului „Magia poveştilor!”

Număr de acţivităţi derulate: 2

Tipul de activităţi derulate: vizită, dramatizări, vizionare film

Responsabil: Stoia Camelia /Nicoleta Budileanu

Resursele implicate: cadre didactice, copii, părinţi

Parteneri implicaţi : G.P.P “Voinicel” Călăraşi

Menţionarea spaţiului de desfăşurare a activităţii : Biblioteca Judeţeană Călăraşi 

Obiective urmărite :

-formarea deprinderilor de a interpreta diferite roluri;

-dezvoltarea gustului pentru lectură;

-dezvoltarea creativităţii.

Modalităţii de evaluare: vizionare film

Analiza SWOT

    *Puncte tari: creşterea interesului pentru lectură şi interpretarea de roluri, stimularea şi dezvoltarea creativităţii;

     *Puncte slabe: -;

*Oportunităţi: descoperirea unor talente ascunse pentru lumea artelor, conversaţia cu doi actori adevăraţi, posibilitatea de 
a intra în pielea diverselor personaje

     *Ameninţări: -



  



  



  



  



  



  



  



  

PROIECT  ZIUA  2
Marţi 29.05.2017 

Tema  ctivităţii: „Noi acum ne pregatim,/ Cu pompierul sa vorbim!” 

                         Vizită la Inspectoratul pentru Siuaţii de Urgenţă ,Educaţie PSI

Domeniul: Domeniul tehnic

Responsabile: Daniela Petrescu/Achim Mariana

Activităţi derulate:
-Vizita la ISU CALARASI

-Demonstratie prim ajutor-Serviciul de ambulanta

-Prezentarea echipajelor in situatie de urgenta si a uniformelor de pompieri;

-prezentarea unor exercitii de catarare cu ajutorul unor scari, de catre echipa de pompieri, campioni olimpici 

       

 



  

Parteneri implicaţi:

Educatoare

Părinţi

Preşcolari

Agenţi ISU

Obiectivele urmărite:
-să cunoască şi să respecte normele necesare integrarii in viata socială, precum şi reguli de securitate personală;

- să-şi insuşească regulile privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur, a mediului inconjurator.



  

ANALIZA SWOT:

Puncte tari:

 -Am primit sprijinul partenerilor educaţionali în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare in condiţii optime .
- Pariţii s-au implicat direct în organizarea şi desfaşurare activitţtilor educative propuse.

Puncte slabe:

-Decalarea unei activităţi cauzată de programul instituţiei respective.
-Restrangerea timpului de desfasurare a unei activitati datorita starii vremii.

Oportunităţi:

 -Identificarea de potenţiali pAarteneri in vederea incheierii unor parteneriate si derularii de 
proiecte educationale .
-Valorificarea abilităţilor şi calităţtilor deosebite ale fiecarui preşcolar.Promovarea imaginii 
gradiniţei in comunitatea locală.

Anexe

-  fotografii



  

Modalităţi de evaluare a activităţii:

:

Diplome

Fotografii

Aprecieri colective şi individuale

Rezultate înregistrate: 

Sesiuni de informare pe tema situaţiile de urgenţă şi modalităţile de acordare a primului 

ajutor împreună cu SMURD.

S-au acordat stimulente pentru rezultatele obtinute in cadrul activităţilor desfasurate la nivel de 
grupa. 

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, socializare, colaborare.



  



  



  



  



  



  



  



  

 PROIECT ZIUA 3

    Domeniul unde se încadrează: cultural (excursie)
    Scopul activităţii: stimularea interesului copiilor  pentru cunoaşterea naturii, geografiei,  şi 
    a valorilor culturale româneşti
.   Obiectivele educaţionale ale activităţii:
 

Titlul proiectului: “LA PAS PRIN BUCUREŞTI!”
Număr de acţivităţi derulate: 3 activităţi
Tipul de activităţi derulate: Excursie
Responsabil: Stoia Camelia
Resursele implicate:  cadre didactice, preşcolari,  părinţi
Parteneri implicaţi : G.P.P »Voinicel » Călăraşi
Menţionarea spaţiului de desfăşurare a activităţii : Oraşelul Cunoaşterii, Muzeul Antipa, Muzeul Satului

 

să petreacă în mod cât mai divers, plăcut şi util timpul; 
-să cunoască frumuseţea şi diversitatea peisajului geografic; 

MIERCURI
30.05.2017



  

Descrierea activităţii:

● In urma desfăşurării excursiei s-au realizat fotografii, 
scurte descrieri tematice, informări.Informaţiile au fost 
diseminate in cadrul grădiniţei prin realizarea unor 
flyere ale excursiei acesibil tuturor  celor interesaţi. 
Copiii au dovedit comportament asertiv, au impărtăşit 
experienţa personală, au legat prietenii  şi-au găsit 
interese comune cu ale colegilor de varsta lor. S-a 
realizat un album foto complex. 



  



  



  

Oraşelul Cunoaşterii



  



  



  



  



  



  



  



  

Muzeul  “GRIGORE ANTIPA”



  



  



  



  

Muzeul Satului  



  



  



  



  

 Titlul proiectului: „Copilarie, ce frumoasă eşti!” 

 Număr de acţivităţi derulate: O activitate

 Tipul de activităţi derulate: activităţi  distractive

PROIECT ZIUA 4

Responsabil: toate educatoarele 
Resursele implicate:  cadre didactice, preşcolari,  părinţi
Parteneri implicaţi : G.P.P »Voinicel » Călăraşi
Menţionarea spaţiului de desfăşurare a activităţii : Parcul  Dumbrava 

JOI 1.06.2017



  



  



  



  



  



  



  

PROIECT ZIUA 5

VINERI
2.06.2017

ARGUMENTUL PROIECTULUI:      Aducerea preşcolarilor în mediul social, (prin 
organizarea de vizite  tematice), este o parte importantă a unui program conştient de 
educaţie civică, pentru că nimic nu poate înlocui propriile experienţe ale copiilor, care îi 
ajută cel mai bine să înţeleagă  viaţa comunităţii, sistemele naturale, instituţiile şi rolul 
lor,   convieţuirea în societate. 

PARTENERI: Muzeul Dunării de Jos

Durata proiectului- o zi

Grup ţintă- preşcolarii, părinţii

Responsabili: Păpurică Mariana
                      Oprea Gabriela
Resurse implicate: cadre didactice, muzeograf

                                                           

Titlul proiectului: „Lumea minunată din trecut şi prezent” Vizită la Muzeul Dunării de Jos



  

OBIECTIVE:
- dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile populare 
româneşti;
- să descrie şi să identifice elementele 
locale/vechi/noi, specifice zonei in care locuiesc;



  

TIPUL DE ACTIVITATE:-activitate in parteneriat
MODALITATI DE REALIZARE:
-vizita la Muzeul Dunării de Jos ;

EVALUARE: fotografii



  



  



  



  



  

CONCLUZII:

● Prin modul relaxat de desfăşurare, copilul îşi dezvoltă abilităţile 
de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în 
dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. De asemenea, această 
activitate duce la creşterea coeziunii de grup în grădiniţă prin 
orientarea spre munca în echipă. Copiii manifestă deschidere 
spre nou, caută soluţii la problemele care necesită rezolvare sunt 
mai responsabili.

● Copii si-au deprins un comportament civilizat si adecvat locului, 
şi-au educat rabdarea, au luat contact vizual cu obiectele de cult, 
si-au propus sa fie mai buni, mai iubitori, mai prietenosi, sa fie 
cinstiţi, să dovedească că sunt buni cetăţeni.



  

ANALIZA SWOT:

a) Puncte tari: buna colaborare şi realizare de parteneriate 
educaţionale;

● munca în echipă;
● implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor didactice în realizarea 

obiectivelor;
● crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile 

interpersonale;
● copilul este pus in contact direct mediul inconjurător, favorizând 

satisfacerea curiozităţii;
● colaborarea eficienta intre : părinţi, educatoare, copii, parteneri implicaţi



  

b)Puncte slabe:

●  reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor 
părinţi;

●  fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor 
şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de copii;

● vârsta prea fragedă a unor copii;
● neparticiparea tuturor copiilor la activităţi din 

motive de sănătate;
● timp nefavorabil.



  

●Oportunităţi:

●  dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni 
organizate în parteneriat;

●  creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului 
comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;

●  promovarea valorilor/ obiceiurilor/ tradiţiilor naţionale si europene

d) Ameninţări: 
● insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor  privind rolul lor de principal 

partener educaţional al grădiniţei;
● instabilitatea economică duce la discriminarea unor copii care n-au resurse 

materiale pentru a participa la activităţi;



  

Recomandări şi sugestiii de ameliorare a 
programului:

● Perioada de desfăşurare ar fi mai bună în luna 
mai-iunie, când timpul este favorabil;

● In concluzie, avand in vedere rezultatele si 
experienta acestui proiect, consideram ca avem 
deja baza necesară pentru a imbunătăţii astfel de 
activităţi care sunt binevenite si suplimentează 
activităţile extracurriculare ale grădiniţei.
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