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RAPORT FINAL

PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL”

1) TITLUL PROIECTULUI: „ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE!”
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: 41
3) Tipuri de activităţi derulate: cultural-artistice, activități de educație ecologică și de protecția

mediului, activităti de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, acțiuni caritabile,vizite,
practic –gospodărești.

4) Resursele implicate 16 cadre didactice, copiii grădiniței, personal nedidactic, asistente
medicale, părinți.

5) Parteneri implicaţi: Fabrica de pâine ,,Lidas”, I.S.U. Tulcea, Clubul de joacă NEMOLAND-Sc.
Bioland SRL, ClubEco, Patiseria S.C. Minion S.R.L., Școala Gimnazială nr.12 și ,,Alexandru
Ciucurencu” Tulcea, S.C.Direct Training S.R.L., Biblioteca județeană ,,Panait Cerna”, Cabinet
stomatologic ,,Orto Kinds Teens”, Teatrul ,,Aleodor” Constanța,Ansamblul Odyseea, I.J.P.Tulcea.
6) Spaţii de desfăşurare a activităţilor: sediul Grădiniței, Patiseria ,,Bunătăți de la Crăciun”, I.S.U

Tulcea, SC.Bioland SRL, , I.J.P.Tulcea, biblioteca ,,Panait Cerna”,cabinet stomatologic,Salina
Club Eco.

Obiectivele cadru:
 Educarea unor atitudini pozitive față de activitățile care presupun colaborare spontană cu

ceilalți copii.
 Dezvoltarea potențialului creativ individual și de grup prin intermediul jocului cu sarea;
 Dezvoltarea motricității fine și a unor deprinderi investigative elementare;
 Transpunerea în scenă a unor conținuturi literare cunoscute, accesibile vârstei preșcolare;
 Manipularea păpușilor, accesoriilor, elementelor de decor, mai întâi de educatoare, apoi cu

ajutorul copiilor;
 Dezvoltarea deprinderilor de exprimare în limbaj dialogat, în cadrul dramatizărilor sau a

teatrului de păpuși;
 Cunoașterea și respectarea regulilor de comportare civilizată prin participarea la un

minispectacol de teatru de păpuși;
 Educarea dragostei față de creațiile literare/povești accesibile vârstei preșcolare;

Obiective operaționale:
-să respecte regulile de igienă, dovedind cunoașterea lor;
- să aprofundeze deprinderea de a se spăla corect pe mâini;
- să conştientizeze pericolele la care se expun atunci când ignoră regulile de igiena;
- să înțeleagă beneficiile consumului de fructe și legume;
- să exerseze deprinderi practice și gospodărești;
- să dobândească atitudini și comportamente igienice corecte față de propria persoană și cei din jur;
- să respecte reguli de igienă impuse de prepararea alimentelor;



- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului.

8) Modalități de evaluare a activității:
-fotografii;
-înregistrări video;
-desene ale copiilor;
-lucrări practice;
-diplome;
-expoziții.
9).Rezultate înregistrate
-Preșcolarii și-au îmbunătățit cunoștințele și au fost încântați să participe la activitățile propuse;
-copiii au socializat cu cei cu care și-au desfășurat activitățile;
-părinții s-au implicat în activități și implicarea lor a dus la aprofundarea relației cu proprii copii;
- Activitățile au fost plăcute, relaxante, dar instructive.
-Copiii și-au îmbogățit orizontul de cunoaștere.
10)ANALIZA SWOTT
Puncte tari
*Preşcolarii au fost activi la toate activităţile desfăşurate;
*Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate;
*Desfăşurarea unor activităţi plăcute, relaxante şi instructive.
Puncte slabe
-Implicarea unor resurse financiare din partea părinților.
Ameninţări:
- Modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă;
-Timpul nefavorabil poate afecta desfășurarea activităților 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:
-Obținerea unor fonduri pentru deplasarea copiilor sau alte costuri necesare deplasărilor.

12Anexe
CD - fotografii, filme, copii ale parteneriatelor instituţionale; exemple de bună practică.
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