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ARGUMENT 
 

            Având în vedere contextul legislativ general al Educaţiei precum şi cel specific educaţiei 

şcolare şi extraşcolare, organizarea activităţilor formale, non-formale la nivel instituţional 

reprezintă o prioritate din perspectiva nevoilor de dezvoltare a copilului pe coordonatele: a învăţa să 

cunoşti; a învăţa să faci; a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi; a învăţa să fii. 

          Educaţia, sub toate formele ei, formală, non-formală şi informală reprezintă şi la nivelul 

grădiniţelor un ansamblu de acţiuni pedagogice proiectate, structurate şi organizate sistemic, 

realizate cu rigurozitate în timp şi spaţiu atât în cadru instituţionalizat cât şi extradidactic. 

        Programul « Şcoala altfel » vine să completeze în mod armonios paleta de activităţi 

nonformale şi să asigure un echilibru între formal, nonformal, informal la un moment dat, în 

ansamblul activităţilor dintr-un an şcolar pentru că : 

 educaţia non-formală se pliază foarte bine pe educaţia formală şi o completează  

 vizează programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă; 

 presupune o organizare neformalizată cu accente prioritar-stimulative; 

 ţine seama de interese, înclinaţii, preferinţe; 

  are un caracter atractiv, divers, îndrumare pedagogică discretă, presupune inţiative din 

partea copiilor; 

 presupune valorificarea timpului liber din punct de vedere educaţional, exersarea diferitelor 

înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Scopul proiectului: îmbunătăţirea competenţelor sociale, de cooperare, dezvoltarea comunicarii 

verbale şi nonverbale şi a creativităţii. 

 

2.  Obiectivele proiectului: 

 Stimularea interesului pentru lectură şi cărţi prin vizionarea teatrului de păpuși/ filme și prin 

participarea la activitatea de prezentare a cărții preferate.  

 Promovarea şi dezvoltarea comportamentelor ecologice, de protejare şi întreţinere a 

mediului înconjurător prin confecționarea de obiecte ornamentale și costume din materiale 

reciclabile.  

 Dezvoltarea spiritului anteprenorial, în vederea colectării de fonduri pentru ajutorarea 

copiilor defavorizaţi; 

 Protejarea sănătății prin practicarea sportului, satisfacerea nevoii de mişcare şi distracţie a 

preşcolarilor.  

 Dezvoltarea comportamentelor religioase privind pregătirea pentru sărbătoarea de Paște 

(impărtășire, încondeiere ouă) și chiar trăirea acesteia în spirit ortodox (participarea la Sf 

Liturghie/ slujba de Înviere).  

 Stimularea creativității prin realizarea diferitelor construcții din piese lego.  
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 Promovarea și dezvoltarea comportamentelor pro-familie prin petrecerea timpului la 

grădiniță, împreună cu părinții sau alți membri ai familiei și realizarea de activități inedite 

(campare, picnic, jocuri în aer liber etc.).  

 

3. Grupul ţintă: 

- Beneficiari direcţi: copiii preşcolari de la G.P.P. 16 Iaşi. 

- Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii, bunicii, comunitatea. 

 

4. Durata proiectului: 

    23-27 MARTIE 2020 

 

5. Criterii de evaluare: 

Vor fi acceptate activităţile care se încadrează în următoarele criterii: 

- durata maximă a activităţilor, ţinând cont de nivelul de vârstă; 

- adaptarea activităţilor la particularităţile de vârstă ale copiilor; 

- originalitatea activităţilor create pe baza temei planificate.  

 

6. Echipa de proiect:  

1. Prof. Liliana Valicu 

2. Educ. Lavinia Simargu 

3. Educ. Elena Luca 

4. Prof. Ana Darie 

5. Prof. Cristina Plugaru 

6. Prof. Mihaela Dorobăț 

7. Educ. Ștefania Sturza 

8. Prof. Luminița Durbală 

 

 

9. Prof. Dănilă Lavinia 

10. Prof. Lidia Florescu 

11. Educ. Teodora Cârlescu 

12. Educ. Claudia Murăraşu 

13. Educ. Maria Lăbonţu 

14. Educ. Mădălina Tănase 

15. Prof. Murgu Diana 

16. Prof. Monica Gornicioiu 
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7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 

Ziua/data Denumirea activității Tipul 

activității 

Obiective Participanți Locul 

desfășurării 

Evaluarea 

activității 

1.  Luni, 

23.03.2020 

ZIUA SĂNĂTĂȚII ȘI 

NUTRIȚIEI 

 

TURA I: 

1. “Cum să trăim sănătos?” – 

vizionare documentar; 

2. ”Preparăm gustări sănătoase”; 

3. ”Corpu-i mititel, dar și 

voinicel!” – jocuri de rol. 

4. “Prăjiturim sănătos”- Atelier 

de cofetărie 

5. “Traista      cu sănătate” – 

povești în cadrul proiectului cu 

același nume. 

6. ”Sănătate la pahar”; 

7. ”Ziua tatălui” 

         

TURA II: 

1.”Ascultăm sfaturile doctorului!” 

– întâlnire cu medicul specialist; 

2.“Stafeta sănătății”- Parcurs 

aplicativ 

3. „Alimentul preferat”  

(povești cu început dat) 

4. ”Sportul preferat” - activități 

recreative în curte 

 

Activități 

pentru 

nutriție 

și 

sănătate 

-  să manifeste interes pentru un stil 

de viață sănătos, implicându-se în 

activități practice gospodărești, care le 

dezvoltă abilitățile practice și 

stimulează cooperarea în rezolvarea 

sarcinii; 

-  să cunoască efectele unei alimentații 

sănătoase, beneficiile mișcării și a 

stării de bine pentru a adopta un stil 

de viață sănătos; 

- cunoașterea noțiunilor legate de 

sănătate și boală în vederea 

dezvoltării armonioase a 

organismului; 

- dezvoltarea capacității de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor greșite și 

încurajarea celor corecte; 

- identificarea plantelor medicinale și 

a rolurilor acestora în menținerea 

sănătății;  

- realizarea unei gustări (ex. clătite, 

sandwich, decorare brioșe etc) 

împreună cu tăticii); 

-formarea deprinderilor de 

alimentație sănătoasă și de 

desfășurare de exerciții fizice în 

vederea menținerii sănătății. 

 

- educatoare: 

Ed. Simargu Lavinia 

Ed. Luca Elena 

Prof. Dorobăț Mihaela 

Ed. Sturza Ștefania 

Ed. Lăbonțu Maria 

Prof. Diana Murgu 

Ed. Cârlescu Teodora 

Ed. Dănilă Lavinia 

 

-preșcolarii grupei 

-medici specialiști  

 

 

 

 

Prof. Valicu Liliana 

Prof. Darie Ana 

Prof. Durbală Luminița 

Prof. Plugaru Cristina 

Prof. Florescu Lidia 

Prof. Murărașu Claudia 

Prof. Gornicioiu Monica 

Ed. Tănase Mădălina 

 

-sala de 

grupă, 

curtea 

grădiniței, 

Piața din 

cartierul 

Alexandru 

cel Bun. 

- fotografii 
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2.  Marți, 

24.03.2020 

ZIUA SIGURANȚEI RUTIERE 

 

TURA I: 

1. ”ABC-ul circulației” – 

activitate de vizionare a unui soft 

educațional pe tema educației 

rutiere; 

2. ”Ce ne spune semaforul?” – 

activitate de identificare a 

culorilor semaforului și a 

semnificației fiecăreia pentru 

pietoni sau mașini; 

3. Activități din proiectul “Fii 

responsabil pe stradă!” 

4. ”Învățăm să circulăm corect!” – 

activitate realizată în parteneriat 

cu Poliția Locală Iași. 

 

TURA II: 

1. ”Să circulăm corect pe 

stradă!” – plimbare în curtea 

grădiniței; 

2. ”Strada” – machetă, 

construcții; 

3.  ”Polițistul ne învață să trecem 

de avem verde în față” - lectură 

după imagini 

4. Concurs de biciclete și 

trotinete:  ”În siguranță la joacă” 

 

 

Activități 

pentru 

siguranță 

rutieră 

 

-însușirea unor reguli elementare 

privind circulația rutieră și 

prevenirea accidentelor; 

 

-recunoașterea și însușirea 

indicatoarelor rutiere destinate 

pietonilor; 

 

-identificarea culorilor semaforului și 

denumirea semnificației fiecăreia 

pentru pietoni și/sau mașini; 

 

-conștientizarea pericolelor care pot 

surveni în urma nerespectării 

regulilor de circulație; 

 

-creșterea gradului de conștientizare 

asupra pericolelor pe care le prezintă 

traficul rutier; 

 

-formarea abilităților, competențelor 

și a comportamentului rutier 

responsabil, în calitate de pieton și 

conducator de vehicul cu două roți. 

- educatoare: 

Ed. Simargu Lavinia 

Ed. Luca Elena 

Prof. Dorobăț Mihaela 

Ed. Sturza Ștefania 

Ed. Lăbonțu Maria 

Prof. Diana Murgu 

Ed. Cârlescu Teodora 

Ed. Dănilă lavinia 

 

 

- Polițiști de la Poliția 

Locală și Poliția 

Rutieră 

-preșcolarii grupei 

-părinți  

 

Prof. Valicu Liliana 

Prof. Darie Ana 

Prof. Durbală Luminița 

Prof. Plugaru Cristina 

Prof. Florescu Lidia 

Prof. Murărașu Claudia 

Prof. Gornicioiu Monica 

Ed. Tănase Mădălina 

-sala de 

grupă 

-curtea 

grădiniței 

 

-fotografii 
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3.  Miercuri, 

25.03.2020 

 

ZIUA “MICII ECOLOGIȘTI” 

 

TURA I 

1. ”Pământ, frumoasa noastră 

planetă albastră” – vizionare 

documentar; 

2. ”Salvați Planeta Pamânt!” – 

confecționare afișe; 

3. ”Primăvara a venit, curtea 

grădiniței a înverzit”- plantăm 

flori 

4. ”Micii ecologiști” – ecologizare 

curtea grădiniței 

5. ”Să colectăm selectiv” – 

exercițiu de colectare selectivă; 

6. ”Cum ocrotim natura” - 

convorbire 

 

TURA II:  

1. ”Creează Eco” – confecționare 

de articole din produse 

reciclabile în parteneriat părinte-

copil; 

2. “Colțul verde al clasei” – 

activitate de punere semințe la 

încolțit. 

 

Activități 

ecologice 

 

-  formarea deprinderii de replantare, 

îngrijire a unei plante. Cultivarea 

dorinței de a ocroti natura; 

 

- formarea unei atitudini responsabile 

prin exersarea deprinderii de îngrijire 

și ocrotire a mediului. Implicarea 

preșcolarilor în activitatea de 

ecologizare și amenajare a spațiului 

din curtea grădiniței; 

 

- dezvoltarea unor atitudini, 

comportamente favorabile ameliorării 

relațiilor dintre om și mediu; 

 

- implicarea copiilor în activităţi 

amenajarea a colțului verde al grupei; 

 

- crearea de bune practici și schimbări 

comportamentale, atât individuale, cât 

și colective privind protecția mediului; 

 

- realizarea unor afișe cu mesaje 

ecologice; 

 

- dezvoltarea unei atitudini pro 

ecologice, realizându-se obiecte 

decorative din materiale reciclabile, 

precum şi valorificarea acestora în 

vederea obţinerii de fonduri destinate 

copiilor defavorizaţi. 

 

- educatoare: 

Ed. Simargu Lavinia 

Ed. Luca Elena 

Prof. Dorobăț Mihaela 

Ed. Sturza Ștefania 

Ed. Lăbonțu Maria 

Prof. Diana Murgu 

Ed. Cârlescu Teodora 

Ed. Dănilă lavinia 

 

 

 

- preșcolarii grupei 

- părinți  

 

 

Prof. Valicu Liliana 

Prof. Darie Ana 

Prof. Durbală Luminița 

Prof. Plugaru Cristina 

Prof. Florescu Lidia 

Prof. Murărașu Claudia 

Prof. Gornicioiu Monica 

Ed. Tănase Mădălina 

 

 

- sala de 

grupă, 

Grădina 

grădiniței, 

- Palas Mall 

- fotografii 
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4.  Joi, 

26.03.2020 

 

ZIUA SPORTULUI 

 

TURA I 

1. ”Copilăria de altădată” – jocuri 

distractive și de mișcare; 

2. Zumba Party – realizarea de 

exerciții, mișcări specifice acestui 

tip de antrenament sub 

îndrumarea unui instructor 

specializat; 

3. ”Micii sportivi” – întrecere 

sportivă între grupele mici. 

4. ”Parcul cu aparate” – exerciții 

de fitness în parcul cu aparate, 

din cartier. 

 

TURA II 

1. ”Ne mișcăm și mari și mici, să 

creștem voioși, voinici!” – jocuri 

distractive efectuate de copii 

împreună cu părinții.   

2. ”Ne distrăm în pași de dans” – 

dansuri părinți-copii 

3. FlashMob – activitate sportivă 

de tip antrenament cu un 

instructor – părinți-copii 

 

 

 

Activități 

sportive 

- formarea și dezvoltarea 

deprinderilor motrice de bază în 

cadrul jocurilor sportive; 

 

- dezvoltarea armonioasă a 

organismului prin participarea la 

jocuri de mișcare; 

 

- respectarea unor reguli de conduită 

civilizată; 

 

- manifestarea bunei dispoziții și a 

fairplay-ului în desfășurarea de jocuri 

de mișcare. 

- educatoare: 

Ed. Simargu Lavinia 

Ed. Luca Elena 

Prof. Dorobăț Mihaela 

Ed. Sturza Ștefania 

Ed. Lăbonțu Maria 

Prof. Diana Murgu 

Ed. Cârlescu Teodora 

Ed. Dănilă lavinia 

 

 

-preșcolarii grupelor 

-instructori sportive 

sau de dans 

-părinți  

 

 

Prof. Valicu Liliana 

Prof. Darie Ana 

Prof. Durbală Luminița 

Prof. Plugaru Cristina 

Prof. Florescu Lidia 

Prof. Murărașu Claudia 

Prof. Gornicioiu Monica 

Ed. Tănase Mădălina 

 

 

- sala de 

grupă, 

curtea 

grădiniței 

 

 

- fotografii 
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5.  Vineri, 

27.03.2020 

ZIUA ACTIVITATILOR 

CULTURAL - ARTISTICE 

 

TURA I 

1. ”Micul artist” – atelier de 

pictură și modelaj; 

2. Vizionare teatru de păpuși; 

3. Concurs: ”Copiii au talent” – 

concurs de recitare, cântat, dans. 

4. ”Zbor de Început” – lansarea 

revistei grădiniței nr. 14; 

5. Carnavalul personajelor din 

povești; 

6. Micii pictori - Bucurie din 

inimă de copil! – activitate de 

pictură 

 

TURA 2 

1. ”Ghicește ce personaj sunt!” – 

joc de rol; 

2. Teatru de păpuși: ”Și părinții 

sunt actori” – teatru prezentat de 

către părinți; 

3. Karaoke – spectacol părinți – 

copii. 

Activități 

cultural 

– 

artistice 

- valorizarea abilităților artistico-

plastice și practice ale copiilor; 

 

- stimularea expresivității și 

imaginației creatoare; 

 

- receptarea transpunerii în scenă a 

unor conținuturi literare cunoscute și 

accesibile vârstei preșcolare; 

 

- cunoașterea și respectarea regulilor 

de comportare civilizata prin 

participarea la un spectacol de teatru 

de păpuși; 

 

- receptarea mesajului transmis de 

conținutul poveștii; 

 

- formarea și dezvoltarea 

competențelor de comunicare. 

 

- educatoare: 

Ed. Simargu Lavinia 

Ed. Luca Elena 

Prof. Dorobăț Mihaela 

Ed. Sturza Ștefania 

Ed. Lăbonțu Maria 

Prof. Diana Murgu 

Ed. Cârlescu Teodora 

Ed. Dănilă lavinia 

 

- actori, teatru de 

păpuși 

- preșcolarii grupelor 

- instructori sportive 

sau de dans 

- părinți  

 

Prof. Valicu Liliana 

Prof. Darie Ana 

Prof. Durbală Luminița 

Prof. Plugaru Cristina 

Prof. Florescu Lidia 

Prof. Murărașu 

Claudia 

Prof. Gornicioiu 

Monica 

Ed. Tănase Mădălina 

 

- sala de 

grupă 

 

- fotografii 



 9 

 

8. FORME DE ORGANIZARE: 

- vizionare spectacole de teatru, filme; 

- lucru în echipă; 

- activități practice; 

- concursuri; 

- activități gospodărești și de ecologizare; 

- expoziţie picturi, lucrări plastice; 

- vernisaj; 

- jocuri de rol. 

 

9. REZULTATE AŞTEPTATE: 

- atitudini pozitive ale copiilor faţă de activităţile recreative; 

- spirit de toleranţă şi cooperare între toţi copiii; 

- manifestare liberă a personalităţii copiilor în activităţi; 

- schimburi de experienţă între partenerii implicaţi; 

- expoziţie de fotografii. 

 

10. EVALUAREA PROIECTULUI: 

        Monitorizarea şi evaluarea proiectului – portofoliu, expoziţie foto, CD, raportul final, feed-

back-ul participanţilor. 

 

11. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

Se va întocmi un  raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate. Se va realiza un 

C.D. în care să fie prezentate foto/video acţiunile desfăşurate. 

 

 

 

 

Director,                                                                                                      Consilier educativ, 

Prof. Valicu Liliana  Violeta                                                                           Prof. Plugaru Cristina 


