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RAPORT ȘCOALA ALTFEL 

26 – 30 MARTIE 2018 

 
 În săptămână 26-30.03.2018 s-au desfășurat activități în conformitate cu specificul 

programului „Școala Altfel”, ce a vizat implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice 

astfel încât să răspundă intereselor și preocupărilor copiilor, să pună în valoare talentele și 

capacitățile acestora în diferite domenii și să stimuleze participarea la acțiuni variate, în 

contexte non-formale. 

 Tipurile de activități ce s-au organizat în săptămâna menționată, durata acestora, 

modalitățile de organizare și responsabilitățile s-au stabilit în Consiliul Profesoral și s-au 

aprobat în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. 

 Activităţile desfăşurate au avut un caracter atractiv şi au urmărit dezvoltarea relaţiilor 

de colaborare dintre preșcolari prin acţiuni educative şi culturale, în parteneriat cu diferite 

instituții din cadrul comunității locale. 

 

 PROIECTELE GRĂDINIȚEI PE DOMENII: 

Domeniul ecologic: Proiect judeţean “CREEAZĂ ECO, DĂRUIEŞTE DIN SUFLET!” 

Domeniul cultural: Proiect judeţean “ISTEŢEL ŞI CREIONEL ÎN LUMEA 

POVEŞTILOR” 

 

 
1. NUMĂR DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 23  activităţi la nivel de unitate, cu participarea tuturor grupelor; 

 

2. TIPURI DE ACTIVITĂȚI DERULATE: 

 

 Activități  cultural- artistice:  

 Concurs :”Istețel și Creionel, în lumea poveștilor” – Aplicarea unei fișe de lucru cu sarcini 

ce au vizat conținutul diferitelor povești studiate în prealabil la grupă, în funcție de 

curriculum pe nivele de vârstă.  
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 “Ghicește ce personaj sunt!”/ “Unde s-au ascuns personajele din povești?” – Joc de 

recunoaștere a personajelor din diferite povești studiate la nivelul grupei și interpretarea unor 

situații emblematice pentru fiecare poveste identificată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnavalul personajelor din povești – realizarea unui carnaval cu preșcolari deghizați în 

diferite personaje din poveștile studiate la grupă. 

 

 

 

 Vizionare teatru de păpuşi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activități sportive: 

 Jocuri – “Copilăria de altădată” – activitate în aer liber ce a vizat realizarea unor jocuri 

care au marcat copilării trecute și încă sunt aplicabile și preșcolarilor din prezent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Zumba Party” – realizarea de exerciții, mișcări specifice acestui tip de antrenament, sub 

îndrumarea unui instructor specialist – Centrul Hall Center sau în sala de grupă 

 

 

 

 “Suntem viitori sportivi” – jocuri distractive și de mișcare 

 

 

 ”Ne mișcăm și mari și mici, să creștem voioși, voinici!” – jocuri distractive efectuate de 

părinți și copii 

  

  

  

  

  



 Traseu aplicativ –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aventură cu caracter caritabil – Maratonul Țara Poveștilor realizat de către dnul. Doru 

Munteanu, părinte al unui preșcolar din grădiniță, în scopul ajutorării unei familii aflate în 

dificultate. Dnul. mai sus menționat a alergat pe un traseu dinainte stabilit, pe durata a 24 de 

ore, neîntrerupt.  

 

 “Dansăm și ne jucăm!” – realizarea unor mișcări, jocuri urmărind semnificația versurilor 

sau indicațiile acestora .  

 

Activități pentru sănătate și nutriție 

 “Cum acordăm primul ajutor?” / “Fii tu primul ajutor!” – activitate realizată în 

parteneriat cu voluntarii de la Crucea Roșie și Serviciul de Ambulanță Iași, prin care s-au 

vizualizat și pus în aplicare tehnici de acordare a primului ajutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Mâncăm fructe colorate și avem sănătate!” – activitate- joc de degustare de fructe și 

legume diverse, fără a fi văzute de către copil în prealabil, cu scopul de a fi identificate după 

gust.  

 

 “Dinți frumoși, dinți sănătoși!” – activitate în parteneriat cu medicul stomatolog pentru a 

preveni bolile cavității orale și a promova un stil de viață sănătos.  

 

 

 

 

 

 

 

 “Atelier de gătit mâncare sănătoasă” – activitate în parteneriat cu restaurantul Taifas,  ce a 

vizat promovarea unui stil de viață sănătos prin realizarea unui desert sănătos de către 

preșcolarii grupei mijlocii, Ștrumfii.  

 

 “Alimentatie sănătoasă, corp sănătos!” – observare piramida alimentelor şi consumarea 

de suc proaspăt de fructe 

 

 

 

 



Activități pentru siguranță rutieră 

 “ABC-ul circulației” – activitate de vizionare a unui soft educațional pe tema educației 

rutiere.  

 

 “Polițistul ne întreabă / Cum să circulăm corect?” – activitate în parteneriat cu Poliția Iași 

prin care s-au discutat semnele de circulație și s-au pus în aplicare, în sala de grupă, reguli 

elementare de circulație.  

 

 “Ce ne spune semaforul?” - activitate de identificare a culorilor semaforului și a 

semnificației fiecăreia pentru pietoni sau mașini.  

 

Activități ecologice  

 „Înființarea Colțului Verde în sala de grupă” – activitate de semănare/ plantare a 

diferitelor flori, plante aromatice, grâu cu scopul de a realize un colț verde al fiecărei grupe. 

 

  

 

 



 “Colectare diferențiată a deșeurilor” – activitate de selectare diferențiată a deșeurilor cu 

scopul de a-ă face pe copii să conștientizeze importanța acestei acțiuni pentru mediul 

înconjurător și întreaga planetă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Creăm tablouri cu material din natură” – realizarea unor tablouri cu specific ecologic, 

care să conțină elemente din natură. Activitatea a fost precedată de o alta care a presupus 

colectarea materialelor din ntură de către preșcolari împreună cu părinții.  

 

 

 Concurs “Creează eco, dăruiește din suflet” – Concurs ecologic la care au participat 

echipaje de preșcolari de la 37 grădinițe din județul Iași, care au prezentat un moment artistic 

cu specific ecologic. De asemenea, a avut loc și un târg de obiecte ecologice în urma căruia s-

au strâns diferite sume de ban ice au fost donate fundației Salvați Copiii Iași.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Resurse implicate: 

 240 de copiii preşcolari de la G.P.P. 16 Iaşi şi peste 350 de copii din 37 de grădiniţe ale 

judeţului Iaşi 

 16 cadre didactice din G.P.P. 16 Iaşi şi peste 180 de educatoare din alte unităţi preşcolare ale 

jud. Iaşi, părinţii, bunicii, comunitatea. 

 

Parteneri: 

 Palas Mall 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie 

 Serviciul de ambulanță Iași 

 “Crucea Roșie” Iași 

 Poliția Rutieră Iași 

 Asociaţia „Salvaţi copiii” 

 Asociatia Bravo Events 

 I.S.J Iasi 



 C.M.I. Dr. Gornicioiu Dănuț 

 Spitalul Arcadia Iași 

 Teatrul Așchiuță 

 Unităţile preşcolare participante la proiectele organizate de noi. 

 

3. SPAȚII DE DEFĂȘURARE:   

 Grădinița P.P. Nr 16  

 Restaurant Taifas Iași 

 Hill Center Iași 

 Arcadia Hospital Iași 

 Palas Mall; 

 

4. OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Valorificarea cunoştinţelor, a abilităţilor şi a potenţialului creativ al copiilor prin modalităţi  

atractive şi variate. 

 Implicarea părinţilor, alături de copii, în desfăşurarea activităţilor; 

 Stimularea interesului pentru lectură şi cărţi; 

 Promovarea şi dezvoltarea comportamentelor ecologice, de protejare şi întreţinere a mediului 

înconjurător; 

  Satisfacerea nevoii de mişcare şi distracţie a preşcolarilor;  

 Dezvoltarea spiritului anteprenorial, în vederea colectării de fonduri pentru ajutorarea 

copiilor defavorizaţi 

 Utilizarea corectă a normelor şi  regulilor de comportare pe stradă/în trafic sa în caz de 

pericole imediate și însușirea etapelor specifice acordării primului ajutor; 

 Stimularea creativităţii, a gândirii logice şi a imaginaţiei preşcolarilor, ca premise ale formării 

personalităţii; 

 

5. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR:  

 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.  

 

 Evaluarea s-a realizat prin: concursuri, jocuri, fotografii, diploma, postere, expoziții 

cu lucrările copiilor, obiecte realizate de către copii, costume, aprecieri individuale și globale 

care să încurajeze preșcolarii să participle și la alte activități de acest gen.  

 

6. REZULTATE AȘTEPTATE:  

 implicarea unui număr mare de elevi în activități 

 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 lucrări; 

 feedback pozitiv din partea partenerilor; 

 editarea albumului concursului Creează eco, dăruiește din suflet 

 

7.  ANALIZA SWOT: 

 Diversificarea activităţii curriculare și extracurriculare pentru atragerea copiilor într-un 

demers de educaţie nonformală. 



 Implicarea activă şi responsabilă a preșcolarilor  în activități și programe științifice, artistice, 

culturale complementare. 

a. Puncte tari: 

 Alegerea justă a tipurilor de activităţi, în concordanţă cu nevoile şi vârsta beneficiarilor 

primari, preșcolarii și ai celor secundari, părinții, comunitatea. 

 Dinamismul activităţilor, reacţia pozitivă a copiilor dată de implicarea şi interesul înregistrat 

al acestora. 

 Paleta diversificată a activităţilor care pot asigura satisfacerea curiozităţii  elevilor din toate 

domeniile educaţionale 

 

b. Puncte slabe: 

 Timp redus pentru numărul mare de activităţi, care s-au desfăşurat peste programul zilnic al 

cadrelor didactice; 

 Insuficiente fonduri pentru a da amploare şi aplicabilitate pe măsura obiectivelor. 

 Inflexibilitatea programului părinților ce a împiedicat participarea la activitățile propuse 

 Vremea instabilă ce a generat renunțarea la unele activități ce necesitau petrecerea unui timp 

mai îndelungat în frig sau ploaie.  

 Renunțarea unora dintre parteneri la desfășurarea activităților propuse inițial.  

 

c. Oportunităţi: 

 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor, prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

 Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate; 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare, care să ducă la realizarea unor legături interumane 

strânse. 

 

d. Ameninţări: 

 Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber; 

 Riscul accidentării copiilor în timpul desfăşurãrii anumitor activităţi; 

 Timpul insuficient al părinților și petrecerea unui timp de calitate în compania copiilor 

 

 

8. RECOMANDĂRI, SUGESTII:    
 Să se organizeze un training, în prealabil, cu cadrele didactice la care să participe, 

concomitent, consilierii educativi şi directorii unităților de învățământ. 

 Organizarea acestor activităţi pe parcursul mai multor luni (eventual una pe luna) şi nu 

condensate pe parcursul unei săptămâni, cu finalitate (raport) la sfârşitul anului şcolar; 

 Alegerea unui subiect unitar, altul în fiecare an, cu impact în comunitatea locală; 

 

 

 

         DIRECTOR,                                                              CONSILIER EDUCATIV,  

    Prof. Valicu Liliana                                                                Prof. Darie Ana 

 

 


