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 RAPORT FINAL 

                            PROGRAMUL „SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” 

1) Titlul Proiectului: „INVATA DE LA TOATE!” 

Scopul activitatilor a vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul 

comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: procesul de învăţare prin joc; 

participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; organizarea adecvată a ambientului 

educativ; flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a 

comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

2) Numărul de activităţi derulate: 45  

3) Tipuri de activităţi derulate: cultural-artistice, activitati de educatie ecologica si de protectia 

mediului, activităti de educatie pentru sănătate si stil de viată sănătos, actiuni caritabile,vizite, 

practic –gospodaresti. 

4) Resursele implicate 16 cadre didactice, copiii gradinitei, personal nedidactic, parinti 

5)Parteneri implicaţi : 

1) , Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna”, secţia Ludotecă,  I.S.U.Tulcea, Teatrul Jean Bart, 

 Sc. Bioland srl, ClubEco, Aeroportul Internațional ,,Delta Dunării”- Școala  Gimnazială Al. 

Ciucurencu,I.J.P.Tulcea, SC Cristian Impex SRL 

6)Spaţii de desfăşurare a activităţilor:Biblioteca Judeteana Panait Cerna Tulcea,ICEM, 

         Teatrul Jean Bart,ISU Tulcea, Sc.Bioland srl, ,  I.S.U.Tulcea, Școala  Gimnazială 

Al.Ciucurencu,I.J.P.Tulcea, Cofetaria central Pelican 

 

 7)Obiectivele urmărite: 

a) Să cunoască elementele componente ale lumii inconjurătoare; 

b) Să comunice impresii si idei pe baza observărilor efectuate;   

c) Să identifice si să descrie elementele din mediul inconjurator;    

d) Să cunoasca si să respecte regulile de comportare civilizată în orice împrejurare:pe 

strada, in aeroport, la locurile de joaca, la teatru, la cofetarie, la biblioteca, la 

brutarie; 

e) Să manifeste un comportament civilizat si să socializeze cu ceilalti colegi de 

gradinita; 

f) Să exprime prin miscare sau prin gestică starea sufletească creată de vizionarea unui 

spectacol de teatru sau de linia melodică a unui cântec; 

g) Să-şi formeze atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicand cunoştinţele însuşite; 

h) Sa-si  exerseze abilităţile  practice si sa-si formeze deprinderi practic-gospodaresti; 

i) Sa cunoasca indatoririle de pietoni si pericolele la care se expun pe strada sau in 

locurile de joaca; 

j)  Sa-si formeze deprinderii de igienă dentară și alimentație sănătoasă;  

                  k)  Sa participe cu placere la activitati ce implica miscarea; 

                 l)   Sa participe cu placere la activitati de voluntariat. 

                 m) Familiarizarea părinților cu activitatea educativă din grădiniță 



8)Modalitati de evaluare a activitatii: 

-fotografii; 

-inregistrari video; 

-desene ale copiilor; 

-lucrari practice; 

-diplome. 

9).Rezultate inregistrate  

-Prescolarii si-au imbunatatit cunostintele si au fost incantati sa participe la activitatile propuse; 

-copiii au socializat cu cei cu care si-au desfasurat activitatile; 

-parintii s-au implicat in activitati si implicarea lor a dus la  aprofundare  relatiei cu proprii copii; 

-Copiii si-au imbogatit orizontul de cunoastere. 

10)Analiza swott 

Puncte tari 

*Preşcolarii au fost activi la toate activităţile desfăşurate; 

*Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate; 

*Desfăşurarea unor activităţi plăcute şi relaxante, dar şi instructive. 

Puncte slabe 

-Unele activitati nu au putut fi desfasurate din cauza vremii nefavorabile, a lipsei de transport; 

-Implicarea unor resurse financiare din partea parintilor. 

Ameninţări: 

- Modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă; 

- Părinţii sunt supuşi unui efort material suplimentar; 

-Timpul nefavorabil poate afecta desfasurarea activitatilor planificate. 

Oportunităţi: 

 - Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în  diferite tipuri de 

activităţi; 

- Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

- Posibilitatea copiilor de a desfăşura  diferite activităţi în funcţie de preferinţe; 

- Utilizarea bazei materiale a gradinitei în desfăşurarea unor activităţi; 

- Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate; 

 

11)Recomandări, sugestii: 

-Obtinerea unor fonduri pentru deplasarea copiilor sau alte costuri necesare deplasarilor  

 

12Anexe 

CD - fotografii, filme, copii ale parteneriatelor instituţionale; exemple de bună practica 
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