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PROIECT 

 

SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE,SĂ FII MAI 

BUN” 

 

ARGUMENT 

MOTTO: 

“Cea mai eficientă educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase." 

                                                                                                         Platon 

 

        Schimbările care au loc în plan social şi educaţional impun de la o zi la alta o regândire a 

demersului educativ, impusă de nevoia de a găsi noi strategii şi resurse pentru a creea 

premisele personalităţii unui om pregatit, liber ,capabil să se adapteze cu uşurinţă într-o 

societate aflată în schimbare. 

        Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbările şi să fie 

capabile de performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se 

piardă din vedere faptul că orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea 

individului la mediul său, dar şi a colectivului din care face parte.  Scopul activităţilor 

desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin 

activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular. 

În învăţămantul preșcolar,tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala 

altfel”nu sunt o noutate,în schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat 

celelalte, din perspectiva intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari, a evidenţierii 

talentelor și a capacităţilor acestora în diferite domenii și, evident, din perspective stării de 

bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor, a apropiaţilor acestora și 

a partenerilor noștri din comunitate. 

        Ca parte a proiectului de parteneriat desfăşurat în acest an şcolar de către preşcolarii din 

gradinita ne-am gândit să colaborăm şi în cadrul proiectului Şcoala Altfel şi să desfăşurăm  

activităţi comune. 



       Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în 

echipă sau individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De 

asemenea, îşi propune o mai bună relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice.  

 

SCOPUL PROIECTULUI „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”vizează 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.  

 PROIECTUL NOSTRU ÎŞI PROPUNE: 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 

adaptare şcolară; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

EXERCIŢIILE SUPORT  de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 

 Atitudinile copilului,spontaneitatea şi iniţiativa; 

 Maniera de relaţionare; 

 Adaptarea la situaţiile propuse,gradul de cooperare şi de atenţie. 

 GRUPUL ŢINTĂ 



 Copiii grupei din Grădiniţa cu Program Normal Mandresti-Focsani 

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT 

Educatoare, prescolari,  părinţi, invitaţi. 

   Rezultate asteptate 

 

 îmbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi cultura populară 

 promovarea valorilor umanitare 

 responsabilitate socială 

 formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului 

 participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi de auditor 

 îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului 

 înţelegerea cauzalităţii schimbării unor fenomene şi transformările din mediul 

înconjurător 

 

Evaluarea 

 

 expoziţie cu lucrările copiilor; 

 album cu fotografii; CD – uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA/ORA DENUMIREA  
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

TIPUL 
ACTIVITĂŢII 

EVALUAREA 
ACTIVITĂŢII 

LUNI 
22.04.2016 

„Gândim,simţim 

şi ne exprimăm 

prin artă” 

-perceperea 
frumosului din 

realitatea 
înconjurătoare, 
sesizând armonia 

culorilor 
şi a formelor; 

-dezvoltarea 
capacităţii de a 
compune spaţiul 

plastic; 
-să folosească tehnici 

de pictură învăţate şi 
să le recunoască pe 
cele noi. 

*Ateliere de 
creaţie: 

-„Culorile 
primăverii”-
colaj 

-„Penelul 
fermecat”-cerc 

de pictură 
-„Oua de 
incondeiat”-

abilităţi practice 
-cântece şi 

jocuri de 
primăvară 
-„Arta celor 

mici” 

 
Fotografii 

Concurs 
Înfrumuseţarea 
clasei 

Expoziţie 
 

MARŢI 
23.04.2016 

„Şi noi suntem 

ecologişti” 

-formarea şi 
cultivarea interesului 

pentru înfrumuseţarea 
zonei; 

-formarea unei 
atitudini ecologice 
responsabile prin 

exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire a 

mediului aplicând 
cunoştinţe 

însuşite; 
- sa-si formeze  
atitudini ecologice 

responsabile şi 
pozitive faţă de 

mediul înconjurător 
prin exersarea unor 
deprinderi de îngrijire 

şi ocrotire a mediului, 
aplicând cunoştinţele 

însuşite; 

 

 
 

*„Activitate de 
ecologizare” 

 
*„Joc şi veselie 
în natură” 

 
 

Fotografii 
 

Postere 
 
Costume ecologice 

 
Premiere 



MIERCURI 
24.04.2016 

,,Ne pregatim de  

Sfintele Pasti” 

-activitate 

religioasă 
 

 
 
 

 

  -să-  -Sa-şi formeze 
sentimente de 
dragoste faţă de 

biserică;         
            -să identifice 

obiceiurile specifice 
Sărbătorilor Pascale 
-- să cunoască 

elemente simple de 
religie şi cultură 

religioasă;  

-să cunoască  

insemnatatea 
sarbatorii Pascale 

-să relaţioneaze cu cei 
din jur în mod 

nediscriminatoriu, 
fără a fi influenţat de 

stereotipuri sau 
prejudecăţi de ordin 
social,  religios, 

etnic,etc. 

 

 
Vizită la din 

cartier 

 
-spovedanie 

 
 

 

 
Discuţii libere 
 

Fotografii 
 

 
 
 

 
 

 

JOI 
25.04.2016 

„Micii 

cofetari/Micii 

brutari” 

-cunoaşterea etapelor 
prin care se poate 

obţine o prăjitură; 
-cunoaşterea şi 
folosirea unor 

ingrediente necesare 
în realizarea unei 

prăjituri; 
-cunoaşterea unor 
aspecte legate de 

munca cofetarilor. 

*Prezentări 
power point 

 
*Activitate 
practic-

gospodărească 

 
Fotografii 

Produse finite 
Premiere 

VINERI 
26.04.2016 

Piesa de teatru  

 

 

-  familiarizarea 
copiilor cu textele 

poveștilor; 
--să vizioneze teatru 
de papusi  şi să 

conştientizeze 
exprimarea esteticului 

şi nevoia de frumos; 

-sa constientizeze 

importanta petrecerii 
timpului liber in stil 

util si placut. 

 
-vizionarea 

piesei de teatru 
 

 
Fotografii 

 
CD 

 


