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 PROGRAMUL“ŞCOALA ALTFEL” 

21-25 noiembrie 2016 

Acest program este dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, principalul obiectiv 
al acestuia fiind implicarea preșcolarilor şi a profesorilor în activităţi de educaţie non-formală, care să pună în 
valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele copiilor, în domenii cât mai diverse şi interesante. 

Grupul ţintă al acestui program sunt prescolarii. 

Beneficiarii programului sunt atât copiii cât şi părinţii, cadrele didactice şi comunitatea. 

Resursele umane : preșcolari, părinţi, fermieri/Fam. Anti, responsabili biserică, angajati croitorie, angajați 
magazine, patroni, educatoare:  

PROF. GÎRLEANU EUGENIA 
PROF. MURARU MARIA MIRELA 

                                        PROF. TUDORACHE LILIANA 
Resurse materiale: jaloane, linguri, saci menajeri, boabe de grâu, flori, stropitori, microbuz, 

retroproiector, fise de lucru, creioane, carioca. 
Metode şi procedee : conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, 

lectura, problematizarea, aplicaţia, jocul, munca pe echipe. 
Data: 21.11.2016 - LUNI 

Denumirea activităţii: "GRADINITA MEA CURATA" 

Forma de realizare : ingrijirea florilor din salile de grupa, ingrijirea spatiului verde. 

Locul de desfăşurare: GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUTEA 

Materiale folosite : saci menajeri, manusi plastic. 

Data: 22.11.2016 - MARŢI 

Denumirea activităţii: "In pasi de dans " 

Forma de realizare : concurs 

Locul de desfăşurare: CAMINUL CULTURAL 

Materiale folosite : casetofon, televizor, Dvd  

Data:23.11.2016 - MIERCURI 

Denumirea activităţii: "In lumea povestilor!" 



Forma de realizare :,dramatizare,repovestire. 

Locul de desfăşurare: GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUTEA 

Materiale folosite : masti,costume,televizor,dvd, planse. 

Data: 24.11.2016 – JOI 

Denumirea activităţii: "Un dar, …o bucurie" 

Forma de realizare : voluntariat 

Locul de desfăşurare: AZILUL DE BATRANI 

Materiale folosite : produse alimentare  

Data: 25.11.2016 – VINERI 

Denumirea activităţii: "Campionatul de joaca" 

Forma de realizare : concurs,stafeta 

Locul de desfăşurare: GRADINITA, TEREN DE SPORT 

Materiale folosite : mingi, cercuri, saci. 

1. Numărul de activităţi derulate: 
La nivelul gradinitei noastre, au fost propuse proiectele menţionate anterior, în cadrul fiecărui proiect 

desfăşurându-se cel puţi două trei activităţi. Astfel, putem aprecia faptul că au fost propuse 5 de proiecte, 
incluzând peste 20 de activităţi diferite. 

2. Tipul de activităţi derulate:  
 Educaţie ecologică: ,,Gradinita mea curata” 
 Cultural-artistice: ,,In pasi de dans’’, ,,Campionatul de joaca,, 
 Moral- civica: ,,In lumea povestilor” 
 De voluntariat: ,,Un dar,... o bucurie!,, 

3.Resursele implicate: cadre didactice,65  prescolari , părinţi.  
3. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): 

 Caminul Cultural 
 Azilul de batrani 

4. Spaţii de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ):  
 Caminul Cultural 
 Azilul de batrani 

5. Obiectivele urmărite: 
a. Promovarea unui climat de colaborare între gradinita şi comunitate, prin implicarea activă a acesteia 

în formarea şi evoluţia prescolarilor în spiritul ocrotirii şi protecţiei mediului geografic; 
b. Dezvoltarea şi modelarea personalităţii copiilor din mediul rural, a încrederii în forţele proprii, prin 

participarea efectivă a acestora şi asumarea responsabilităţilor în cadrul proiectelor propuse; 
c. Exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj literar şi plastic, precum şi stimularea 

creativităţii prescolarilor prin realizarea, expunerea şi valorificarea lucrărilor realizate de ei.  
 

Coordonator GPN Butea, 

Prof.Tudorache Liliana 

 


