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               RAPORT  SINTETIC DE ACTIVITATE – PROGRAMUL 

„ŞCOALA  ALTFEL” 

26-30.03.2018 

  

În săptămână 26-30.03.2018 s-a desfășurat programul„Școala Altfel” după un orar 

special, în funcţie de durata activităţilor. 

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și 

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

contexte non-formale. 

În programul „Școala Altfel”, elaborat în colaborare cu preșcolarii, părinţii şi cadrele 

didactice, au fost incluși toți copiii și toate cadrele didactice care funcţionează la Gradinița cu 

P.P.nr.1 Tg.Frumos, Corp A, Corp B, Corp C. 

Tipurile de activități care 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, cât şi între şcoală şi familiile 

preșcolarilor, respectiv cu alte instituţii, prin activităţi variate la nivel preşcolar, primar, 

gimnazial și liceal. 

Numărul de activităţi derulate: 

• In fiecare zi au fost desfășurate, câte patru activități educative, pentru program 

prelungit si cate doua activitati educative zilnice la program normal. 

              Tipuri de activităţi derulate:  

 

• Activităţi cultural-artistice 



• „Iedul cu trei capre, de Octav Pancu Iași” -  Spectacol oferit de trupa de teatru 
Așchiuță Iași 

• Tradiţii si obiceiuri de Paști ; Miracolul Învierii Domnului. Încondeierea oului de 
Paști. 

• Vizită la Biserica Sf. Cuv. Parascheva și Azilul de Batrâni Tg. Frumos. 
•  Biblioteca Orasenească- O alta lume a mea…lumea cartilor 
• Lumea frumoasă a poveștilor 

 

• Activităţi de educaţie pentru sănătate și stil de viaţă sănătos 

• Vizită la Cabinetul Medical, având ca scop familiarizarea cu locuri special amenajate, 
în vederea consultării pacienților pentru menținerea stării de sănătate. 

• “Corpu-i mititel, dar și voinicel!”- jocuri de rol 
• “Să fim sănătoși!”- lectură după imagini 
• “Ce înseamnă alimentație sănătoasă”-activităţi practice 

• Măsuri de igienă pentru prevenirea şi combaterea unor boli ale organelor de simţ 

• Salata de fructe: Cofetari pentru o zi 
• Sportul=sănătate 

• Alimentaţie sănătoasă, copii sănătoşi – chestionar “Ce mâncăm” 

•  Desene: Piramida alimentelor sănătoase 

• Un stil de viaţă sănătos! 
• “O minte sănătoasă într-un corp sănătos”-Activitate de educaţie pentru sănătate şi stil 

de viaţă sănătos 
• Să ascultăm sfaturile doctorului! 

 
 

• Activităţi de educaţie pentru promovarea valorilor umanitare 

 

• “O minte sănătoasă şi un suflet curat”- Vizită la Biserica “Sf. Cuv . Parascheva ”. 
• Personaje biblice – posibile modele de viaţă 
• ”Micul creștin”- vizită la biserică și împărtășirea 
• ,,Copiii si credinţa`` 
• Învierea  Domnului, bucuria credinţei 
• Sărbătoarea –timp sfinţitor şi de bucurie 
• “Cine sunt eu?”-film,dezbatere,jocuri de societate 
• ”Daruri mici, bucurii mari”  
• Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim 
• Dăruind, ne bucurăm - tombola 
• ”Alfabetul emoțiilor”- exerciții de consiliere și logopedie 
• ”Circulați în siguranță!”- prezentare PPT și exerciții de circulație 
• Circulând corect ne protejăm viața! 
• ”Dacă vrei să ajungi mare fii atent la traversare” 

 



                     Activităţi sportive: 

 

• Jocuri de mişcare, ştafete 

• Mens sana in corpore sano! 
 
• De ce iubim sportul? 

• Jocuri de masă: Puzzle, sah 
• Întreceri sportive: Primavara, bine ai venit! 

•  Bucuriile iernii – jocuri de iarnă 
• Jocurile copilariei de ieri si azi 

• Jocuri si jucării (Piticot, Nu te supăra, frate!, puzzle) 
                     Activităţi practice: 

 

• Cum îmi petrec timpul liber? 
• Încondeierea oului de Paști 

• Ne bucurăm de primavară ! – desene 
• Concurs de desene, decorarea sălii de clasă 

• Atelier de creaţie: felicitări pentru cei dragi 
• Concurs:Ghici, ghicitoarea mea! 
• Concurs: “Recunoaşte personajul, autorul, cartea!” 
• Scriitorul preferat-prezentare de carte 
• Taina cărţilor: Cel mai bun recitator; Concurs de ghicitori 
• Cartea – drumul spre cunoaștere 

• ”Ne pregătim de Paște” - decorare linguri din lemn și ouă de Paște 

                 Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului : 
 

• Felicitari de Paști- din materiale reciclabile 
-  Salvați Planeta Pământ! - afișe 
• Micii ecologişti- jucării din materiale refolosibile 
• Plante si animale pe cale de dispariţie 
• “Salvaţi Pământul!” realizarea unei machete 
• ,,Creează Eco, dăruiește din suflet,, -  confecție și paradă de costume din materiale 

refolosibile 
• ,, Să plantăm și noi semințe”- activitate practic-gospodărească 
• ,, Piticei ecologei”- activitate practic-gospodărească 

                        Excursii : 
• Vizite la Biserica, Biblioteca, Cabinetul Medical. 

 
•  Resursele implicate  

 Cadre didactice:  18 

               Prescolari: 314 – 163 prelungit , 151 normal 



            Parteneri  implicaţi 
• Trupa de teatru Așchiuță Iași 
• Biblioteca Oraseneasca-Tg.Frumos 
• Biserica “Sf. Cuv. Parascheva”-Azilul de batrani- Tg.Frumos 
• Liceul Teoretic” Ion Neculce”- Tg.Frumos 
• Politia orasului Tg.Frumos 
• Sc. Gimnaziala “Garabet Ibraileanu” 

             Spaţii de desfăşurare a activităţilor: 

• săli de clasă; 

•  curtea gradinitei 

• Biserica Sf. Cuv. Parascheva 

• Azilul de batrani-Tg.Frumos 

       . Modalități de evaluare a activității: 

• concurs 

• expoziții  

• competiții sportive 

• fotografii 

• diplome 

         Obiectivele urmărite: 

• valorificarea şi dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, literare, 

sportive, de cunoaştere şi ecologie prin: participarea la manifestările 

culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, competiţii sportive;  

• valorificarea creativităţii, a aptitudinilor şi talentelor prescolarilor în 

diferite domenii, ca premisă a dezvoltării personale;  

• educarea copiilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos; 

• dezvoltarea abilităţilor de desfăşurare în echipă a  diverselor activităţi, în 

vederea dezvoltării spiritului de cooperare şi de socializare;  

• dezvoltarea interesului faţă de valorile culturale naţionale şi universale;  

• implicarea preșcolarilor și a cadrelor didactice în activități conform 

intereselor și preocupărilor diverse, în vederea învăţării în contexte 

nonformale;  

• practicarea voluntariatului activ şi eficient, pentru formarea conduitei 

morale şi civice a prescolarilor;  

• promovarea valorilor umanitare, de voluntariat, caritate, implicare activă 

în societate;    

          Proceduri/ criterii de evaluare a activităţii:  



• valorificarea materialelor obţinute în cadrul activităţilor programului 

(desene, colaje, fotografii etc.);  

• organizarea unei expoziţii la nivelul grădiniței; 

• acordarea de diplome la concursuri 

                                                    Rezultate înregistrate: 

              Preșolarii au dovedit un viu interes pentru activităţile alese în prealabil și s-au 
implicat activ în diverse tipuri de proiecte propuse. Au intrat în contact cu alţi colegi, și-au 
pus în valoare spiritul de echipă, competiţional și gospodăresc, au fost realizate 
colaje,expoziţii cu fotografiile realizate. 
           S-au dezvoltat relaţii foarte bune şi de viitor cu partenerii implicaţi în aceste proiecte. 
Aceştia s-au arătat încântaţi şi dornici de a colabora cu grădinița noastră. Ca exemplu, în urma 
parteneriatului cu Biblioteca a  crescut interesul preșcolarilor noştri pentru cercurile şi 
atelierele organizate aici.  
          La toate activităţile desfăşurate au participat  aproximativ  toţi preșcolarii, fapt ce 
dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să 
trezească interes şi o implicare activă a preșcolarilor şi a părinţilor. 
           Expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară (fotografii, desene,lucrări ale 
preșcolarilor);  
          Atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membri ai 
comunităţii; 
          Identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu 
specific educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele 
informative ale proiectului; 
         Interes sporit pentru cunoaşterea trecutului istoric, a tradiţiilor si obiceiurilor locale; 
Sarbatorirea Centenarului Marii Uniri in ziua de 27 martie 2018, prin prezentarea unui 
program artistic, prin intonarea cântecului –Hora Unirii. 
         Prin încheierea acordului de parteneriat cu Liceu Teoretic Ion Neculce, doua eleve din 
clasa a XII-a D Munteanu Diana și Mutihac Andreea au desfășurat activități de voluntariat, la 
desen, prin realizarea chipului uman, respectiv abilități practice, realizare de flori prin tehnica 
servețelului. 
         În cadrul activității sanitare au fost invitați să prezinte în fața preșcolarilor doctorul 
grădiniței Ținică Constantin și asistenta medicală Mandea Dana. S-a urmărit ca preșcolarii să 
fie familiarizați cu cabinetul medical, de la grădiniță, în vederea frecventării acestuia de către 
copiii bolnavi, fără teamă. S-au precizat câteva reguli de comportament ce trebuie respectate, 
în timpul unei vizite medicale. 
D-na asistentă a purtat cu copiii discuții referitoare la obiectele folosite :stetoscop, 
tensiometru, termometru, seringi, fiole, pasta de dinți, periuța de dinți, o gură, un săpun, un 
prosop.  Copiii au fost apreciați pentru participarea lor la discuții, de către d-ul doctor și 
asistenta medicală. 
               
                                                     Analiza SWOT: 

Puncte tari: 

 - planificarea activităţilor s-a făcut cu consultarea prescolarilor şi părinţilor; 
- au fost planificate activităţi acceptate de prescolari şi părinţi; 
- costurile reduse ale activităţilor; 
- participarea activ-conştientă la activităţile derulate; 
- implicarea tuturor resurselor angajate; 



- crearea unui mediu educaţional relaxant; 
- interesul manifestat de majoritatea prescolarilor pentru astfel de activităţi; 
- atingerea obiectivelor propuse; 
- feed-back pozitiv din partea părinţilor; 
-  creşterea coeziunii grupului de prescolari; 
- dezvoltarea spiritului de echipă şi creativitate al prescolarilor; 
- dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă; 
- creşterea încrederii în forţele proprii şi  stimei de sine; 
- stabilirea unor relaţii de parteneriat bazate pe respect între profesor  şi prescolarilor; 
- organizarea de activităţi educative care sa nu aibă stresul evaluării ; 
- oferirea de conţinut ştiinţific în alt context şi prin alte metode; 
- dezvoltarea spiritului de competiţie; 
- îmbinarea activităţilor plăcute recreative cu cele de atingere a competenţelor tehnice 
generale şi specifice; 
- evitarea monotoniei prin organizarea de activităţi  mai puţin formale; 
- exersarea cunoştinţelor de specialitate într-un cadru practic; 
- relaţia realizată între noţiunile  teoretice şi realitatea înconjurătoare. 
  

Puncte slabe: 

- preșcolarii bolnavi de varicelă, răceli  au absentat de la activităti 
- implicarea în număr mic al părinţilor în activităţi; 
- lipsa unui buget pentru anumite activităţi; 
 
 

•  Recomandări, sugestii: 

- întâlniri cu specialişti din domenii diverse de activitate; 
- crearea unor condiţii mai „prietenoase” de studiu; 
- continuarea unor parteneriate; 
- diversificarea acţiunilor înspre zona culturală; 
- prezentarea  produselor realizate la lectoratele cu părinţii; 
- posibilitatea realizării unor schimburi de experienţă. 
 
 

• Anexe: fotografii 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

Prin participarea la programul „Şcoala Altfel”,  preșcolarii au avut posibilitatea să-şi 

formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Au 



conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la  prezentarea unor activităţi 

recreative, cultural-artistice şi sportive, de educație sanitară și rutieră. 
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