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Argument  

       “Şcoală altfel “ reprezintă un program binevenit şi necesar atât cadrelor didactice,  dar 

mai ales preşcolarilor. În contexte nonformale preşcolarii şi cadrele didactice sunt mai relaxaţi, 

mai deschişi, mai receptivi. Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient, de aceea am 

propus pentru săptămâna “Şcoală altfel” un proiect la nivelul grupelor de preşcolari,intitulat  

“Invaţăm  jucându-ne’’ vizând în mod deosebit activităţi cu teme îndrăgite şi dorite de preşcolari, 

dar şi cu scop educativ în acelaşi timp. 

                 În urmă unei analize de nevoi, am hotărât să desfăşurăm diverse activităţi din diverse 

categorii (culturale,sportive,activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil sănătos de viaţă,educaţie 

ecologică,activităţi artistico-plastice) prin care să venim în întâmpinarea dorinţelor preşcolarilor.                                      

 

SCOPUL: Implicarea tuturor preşcolarilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă 

intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari, să pună în valoare talentele şi 

capacităţile acestora, în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi 

stimularea participării copiilor  la acţiuni variate, în contexete nonformale. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Valorizarea abilităţilor sociale; 

2. Valorizarea abilităţilor artistico-plastice ale copiilor; 

3. Eficientă mişcării  pentru organism;                                                                                                                            

4. Receptarea lumii sonore a muzicii,a teatrului;  

5. Desfăşurarea unor activităţi într-un mediu  sănătos .                                                                                                            

 

 

 

Obiective generale : 

a. Conştientizarea de către educabili a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru 

lărgirea orizontului cunoaşterii; 

b. Valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor dobândite de educabili în grădiniţă în cadrul unor 

activităţi extraşcolare; 

c.  Promovarea interdisciplinarităţii că mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată 

stimularea creativităţii educabililor; 

d. Dezvoltarea spiritului de echipa; 

e. Dezvoltarea competenţelor de comunicare; 

f.  Exersarea abilităţilor practice; 

g. Colaborarea cu alţi parteneri educaţionali. 

 

Resurse : 

- umane: cele 8 grupe de preşcolari,  14 educatoare, îngrijitoare, părinţii copiilor. 
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Parteneri : 

-Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna’, Clubul Nemoland, ISU.Tulcea, Crucea Roşie,  

 Şcoală ,,Alexandru Ciucurencu’’, Club Eco, părinţii copiilor. 

 

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Desene ale copiilor; 

b. Fotografii; 

c. Lucrări practice; 

d. Diplome;  

e. Concursuri; 

f. Expoziţii; 

g. Costume. 
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