
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Grădinița cu program prelungit nr. 16, Iași 
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Nr. ….din ………. 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DESFĂȘURATĂ LA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16, IAȘI 

SEMESTRUL I 

2017-2018 

 
 

I. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL:   
 Comisiei metodice  

 Abordarea curriculumului pentru învățământul preșcolar conform scrisorii metodice 

și recomandarilor din cadrul consfăturilor directorilor.  

 Evaluare inițială-prezentare  

 “Activități cu conținut matematic în învățarea experiențială la grădiniță”-CERC 

PEDAGOCIC, GRĂDINIȚA P.P. NR 16 (Lecţie demonstrativă- grupa Mica 

Năzdrăvanii –ADP – “Întâlnire cu Alba ca zăpada”, grupa Mijlocie Ștrumfii- ALA – 

“Toamna în culori și forme”, grupa Mare Fluturașii –ADE – “Bogățiile toamnei 

(concurs matematic)”, prezentări teoretice/ ppt, discuții). Toate colegele au fost 

implicate în buna desfășurare a activității. 

 

 Prezentare de cărți ce vin în sprijinul activității cadrelor didactice. 

 Susținerea lucrării de grad didactic I a prof. Darie Ana, cu titlul “Educație pentru 

sănătate în învățământul preșcolar- repere metodologice pentru un stil de viață 

sănătos”, la care au participat toate colegele din grădiniță, membrii comisiei și 

invitați din afara unității.  

 

 Prezentare de referate: „Jocul - modalitatea de exprimare a eului, de socializare 

,invatare, educare si dezvoltare”, “Educarea copilului în spiritual generozității” 
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II. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR / ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR 

 Direcții de acțiune 

 Consolidarea parteneriatului educaţional părinţi–şcoală–comunitate şi 

responsabilizarea celor implicaţi în vederea creşterii calităţii educaţiei. 

 Iniţierea, implicarea şi coordonarea de către părinţi a unor activităţi extracurriculare 

sau educative.  

 Au avut loc întâlniri cu consiliul părinţilor pe unitate, în care s-au stabilit/rezolvat 

diverse probleme ce au apărut sau existau în unitatea şcolară.  

 În fiecare lună au loc întâlniri lunare cu părinţii şi activităţi demonstrative.  

 

III. PROGRAME / PROIECTE / CONCURSURI EXTRACURRICULARE 

 Proiecte proprii: 

 Sărbătoarea Iașului prin ochi de copil – miniexcursii prin orașul Iași, realizare de 

lucrări artistico-plastice privind orașul Iași, vernisaj cu premierea preșcolarilor și 

cadrelor didactice implicate în proiect. Au participant preșcolari din 23 de grădinițe 

din județul Iași.  

 

 Simpozionul Național: “Abordări actuale în educația timpurie” la care au participat 

138 cadre didactice, dintre care 50% cu participare directă.  

 

 

 Proiecte/ concursuri cu participarea preșcolarilor: 

1. Concursuri locale/ județene: 

 „Cupa lui Moș Nicolae”, din cadrul Programului „Sport în grădiniţe”( Prof. Coord.: 

Plugaru Cristina, Durbală Luminița - Primăria Municipiului Iași – participanți 12 

copii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Festival de datini și obiceiuri de iarnă „Iarna pe uliță” (Prof. Coord.: Plugaru 

Cristina, Durbală Luminița, Sturza Ștefania - Iullius Mall - participanți 12 copii) 

 

 

 Festival „Flori albe, negre , galbene, flori....” ( Prof. Coord. Valicu Liliana, Iullius 

Mall – participanți    copii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Iași green bag” - dans „Iubim planeta Pământ” (Prof. Coord.: Plugaru Cristina, 

Valicu Liliana, Durbală Luminița, Sturza Ștefania - Palatul Copiilor – participanți 

14 copii) 

 

 

2. Concursuri naționale, internaționale: 

 Super Piticot 

 Formidabilii 

 Amintiri din copilărie 

 

 Concursurile s-au desfășurat la nivelul fiecărei 

grupe de preșcolari, la data stabilită, lucrările fiind 

corectate de către cadrul didactic coordonator, iar 

preșcolarii au fost premiați corespunzător rezultatelor 

obținute.  

 

 Proiecte în parteneriat cu alte instituții, ONG-uri 

 Parteneriat cu părinții – fiecare grupă a organizat și desfășurat întâlniri lunare cu 

părinții în cadrul cărora s-au discutat probleme organizatorice, dar s-au realizat și activități 

demonstrative sau cu părinții.  

 De asemenea, cadrele didactice mențin contactul permanent cu fiecare părinte la 

finalul programului educative,  prin consilierea cu privire la progresul copilului.  

 

 



 Parteneriat cu ONG-ul Star of Hope – proiectul “Mereu aproape de Star of Hope” 

 Ca urmare a implicării unității în acest proiect, am fost premiați în cadrul Galei 

Excelenței organizate de Star of Hope, cu merite deosebite.  

 De asemenea, fiecare grupă s-a angajat în ajutorarea și susținerea materială lunară a 

câte unui caz din cadrul Fundației Star of Hope.  

 

 

 

 Parteneriat cu Școala Miron Costin în cadrul proiectului “Copiii înverzesc România” 

- Împărțire de pliante/ fluturași cu mesaje în concordanță cu tema campaniei 

- Realizarea și desfășurarea unui moment artistic de către un grup de preșcolari 

 

 

 Parteneriat cu CJRAE Iași și Centrul logopedic interșcolar Iași în cadrul proiectului 

“Împlinește un vis, schimbă o lume!”. 

- Donații materiale 

- Participarea unui grup de preșcolari cu un moment artistic în cadrul 

spectacolului caritabil desfășurat la Ateneu. 

 

 

 Parteneriat cu Grădinița cu program prelungit nr. 2, Pașcani, în cadrul proiectului 

educațional “Lectura- izvor de cunoaștere”, la care au articipat 6 preșcolari.  

 

 



 Parteneriat cu Casa Share, Star of Hope, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Grădinița 

Cucuteni, Grădinița Scobîlțeni în cadrul SNAC 

- Donații legume și fructe -  Săptămâna legumelor și fructelor donate 

- Donații haine, jucării, alimente – O jucărie, o bucurie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parteneriat cu Clubul pensionarilor Alexandru cel Bun, Iași prin desfășurarea unei 

vizite și realizarea unui moment artistic pentru pensionari, activitate desfășurată în 

cadrul proiectului “Școala pentru valori autentice” 

 

 

 Parteneriat cu CCD Iași în cadrul proiectului “Școala pentru valori autentice” la care 

am participat cu activități specifice fiecărei valori promovate în luna respectivă. Am 

obținut titlul de Grădinița Generozității.  

 

 Proiecte de dezvoltare a noilor educații 

Proiectului “Școala pentru valori autentice” la care am participat cu activități specifice 

fiecărei valori promovate în luna respectivă: responsabilitate, generozitate, empatie. Am 

obținut titlul de Grădinița Generozității.  

 

IV. EVENIMENTE – CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 Ziua Educației – s-au realizat activități specifice cu preșcolarii, pe baza planificării realizate 

în prealabil.  

 



V. ACTIVITĂȚI PENTRU TIMPUL LIBER 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de timp liber Număr de elevi 

participanți 

Număr de cadre 

didactice (părinți 

participanți) 

1 Excursie în cadrul proiectului „Iașul prin ochi de 

copil” 

30 copii  6 cadre didactice 

2 „Bucuria sărbătorilor de iarnă”\ „Bine ai venit, Moș 

Crăciun”\” Iată vine, Moș Crăciun”...– programe 

artistice cu ocazia Sărbătorii Crăciunului. 

220 copii  16 cadre 

didactice/părinți  

3. „Primiți cu colinda ?” (colindătorii la  Primăria  și 

Prefectura Iași ) 

25 copii 2 cadre 

didactice/10 

părinți 

4 

 

Vizita preotului  la grădiniță cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun, pentru a împărtăși preșcolarii 

30 copii 

 

8 cadre didactice 

/părinți 

 

5. 

 

 

Vizita în Grădina Botanică 

 

 

30 copii 

 

 

8 cadre didactice 

/părinți 

 

6.   Teatre 220 copii 

 

16 cadre didactice 

 

 

 

Serbări 

 

 

“Primiți cu colinda?” (Primăria și Prefectura Iași) 

 

 

 

 

 



“În vizită la Grădina Botanică” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Teatru de păpuși” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Director,                                                                             Responsabil activități extracurriculare,  

Prof. Liliana Valicu                                                                                    Prof. Ana Darie 

 

 


