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RAPORT ANUAL AL COMISIEI PENTRU ACTIVITĂ I EXTRACURRICULARE, PARTENERIATEȚI EXTRACURRICULARE, PARTENERIATE

I PROIECTE EDUCA IONALE, AN COLAR 2018/2019ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE, AN ȘCOLAR 2018/2019 ȚI EXTRACURRICULARE, PARTENERIATE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE, AN ȘCOLAR 2018/2019

                     Activitatea extracurriculară în sine, prin structură i con inut specific, este firesc complementară activită ii de învă areși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
realizată  în  sala  de  grupă.  Acest  gen  de  activitate  are  o  influen ă  formativă  asupra  copiilor,în  toate  formele  ei  de  organizareținut specific, este firesc complementară activității de învățare
plimbări,excursii, vizite, concursuri,spectacole,programe artistice,etc.

                     Printre activită ile extracurriculare desfă urate în grădini a noastră, se numără:ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

        1. Plimbările, vizitele,excursiile;

        2.Vizionarea de spectacole de teatru de păpu i i muzicale,prin care copiii au făcut cuno tin ă cu lumea artei;și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

       3.Serbările colare organizate cu diferite ocazii;și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

       4.Concursuri na ionale,jude ene i locale;ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

       5.Programe desfă urate la nivel na ional ,,Să citim pentru mileniul III" , ,,Kalokagathia" , ,,Curcubeul schimbării" , ,,Exploratoriși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
în  lumea emo iilor"  ,  ,,De la  joc la  educa ia  financiară"  ,  programe jude ene,,De mic învă  să mă feresc de rele"  ,  ,,Da ,po i!  ,ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
i ,,Primăvara copiilor.și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

     6.Activită ile desfă urate în cadrul parteneriatelor cu părin ii i comunitatea locală.   ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

                      Pe parcursul anului colar 2018/2019 s-au desfă urat următoarele activită i extracurrriculare :și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare



Parteneriate

Denumire parteneriate Calitate cadru didactic Durata

Ini iatoriținut specific, este firesc complementară activității de învățare Colaboratori

“Eu, copilul meu i grădini a” – parteneriat cu familiași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Dosa Ramona         
Dezmirean Ioana

Părin ii pre colarilor ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
grupei,,Delfini”

Anul colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Împreună pentru copiii no tri”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Negru Raluca/ Maja 
Anamaria

Părin ii pre colarilor grupei ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
mici,,Veveri e”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Copii, părinţi, bunici” – parteneriat cu familiile copiilor din 
grupă

Tatavura Lorena    
Ţar Maria

Părin ii pre colarilor ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
grupei,,Ursuleţi”

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Împreună vom reu i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Giorgiana Câmpean
Mariana Porumb

Părin ii pre colarilor grupei ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
mijlocii,,Mămăru e”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

” Împreună pentru copiii no tri ”-parteneriat grădini a-familieși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Pece Alina/Salantai 
Adina

Părin ii pre colarilor grupei” ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Albinu e ”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Împreună vom reu i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Iuliana Rusu

Crina Jula

Părin ii pre colarilor grupei ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
mijlocii ,,Flutura i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

"Pentru copiii no tri"și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Dezmirean Maria     
Tăma  Adinași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Părin ii pre colarilor grupei ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
mari ,,Bobocei”

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Noi i părin ii”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Bara Maria      

Ursuţ Cătălina

Părin ii pre colarilor grupei ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
mari ,,Iepura i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Împreună pentru copiii no tri”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Ventuneac Ingrid 
Ri ca Lianași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Părin ii pre colarilor ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
grupei ,,Flori”

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Împreună pentru copiii no tri”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Rigó Kinga/
Nagy Berta

Părin ii pre colarilor ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
grupei ,,Păsărele”

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Micul cre tin”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare NegruRaluca/ Maja 
Anamaria/Dosa 
Ramona 

Biserica ,,Sf. Apostoli Petru 
i Pavel”-parohRausVasileși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare



/DezmireanIoana
Protocol de colaborare în cadrul proiectului cultural-educativ 
”Trăistu a cu pove ti” – încheiat cu BibliotecaJude eană ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
”Octavian Goga”, Cluj

Bibliotecajude eană ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
”Octavian Goga ”-
filialaTraian Brad

NegruRaluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona 
/DezmireanIoana

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,La fântâna cea română” – parteneriat transfrontalier Republica
Moldova/jud.Călăraşi/jud.Ialomiţa/jud.Galaţi/jud.Cluj

- Tatavura Lorena –
Coordonator pe unitate

Anul colarși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare 2018-2019

,,Teddy Bear Hospital”  OSM GiorgianaCâmpean
Mariana Porumb

Sem  I

” Mici români, cu to ii prieteni ”-parteneriat interjude eanținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Pece Alina 
Salantai Adina

Grădini a cu P.P ” Floare de ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Iris ” Cluj-Napoca
Grădini a ” Dumbrava ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Minunată ”-Târgu Mureși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

” Vreau să tiu ”-parteneriat cu Biblioteca Jude eană ” Octavianși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Goga ”

Biblioteca jude eanăținut specific, este firesc complementară activității de învățare
”Octavian Goga ”-
filiala Traian Brad

Pece Alina Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana 
Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu/Crina Jula

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

"Copacul cu pove ti"și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Biblioteca jude eanăținut specific, este firesc complementară activității de învățare
”Octavian Goga ”-
filialaTraian Brad

Dezmirean Maria                    
Tăma  Adina/ Bara Maria/ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
UrsuţCătălina/ Ventuneac 
Ingrid Ri ca Lianași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

"În curând voi fi colar"și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Dezmirean Maria     
Tăma  Adina/ Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ Ursuţ 
Cătălina/ Ventuneac
Ingrid Ri ca Lianași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

coala Gimnazială "Liviu Școala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu"

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

 



Proiecte educa ionaleționale

Denumire proiecte educa ionaleționale Calitate cadru didactic Durata

”Kalokagathia”
,,Ne mi căm, dansăm i mult ne bucurăm!”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Salantai Adina –coordonator la nivelulunită iiționale

Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/Pece Alina
Rigó Kinga/Nagy Berta/ NegruRaluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /DezmireanIoana/ 
Tatavura Lorena/Ţar Maria-colaborator

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

LINXY Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/Pece Alina/ 
Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ 
NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa Ramona 
/DezmireanIoana//Dezmirean Maria/Tăma  Adina / și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
IulianaRusu  /CrinaJula/ Bara Maria/ UrsuţCătălina/
-colaborator

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

            Primăvara copiilor Rigó Kinga- coordonator la nivelulunită iiționale

GiorgianaCâmpean/Mariana Porumb/Pece Alina/ 
Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ 
NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa Ramona 
/DezmireanIoana/Tatavura Lorena/Ţar 
Maria/Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ventuneac și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Ingrid/ Ri ca Liana -colaboratorși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Proiect educa ional interna ional TIMTIM-TIMYținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare GiorgianaCâmpean/Mariana Porumb/Pece Alina/ 
Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ Rigó 
Kinga/ NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa 
Ramona /DezmireanIoana/Tatavura Lorena/Ţar 
Maria/Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ventuneac și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Ingrid/ Ri ca Liana/IulianaRusu  /CrinaJula/ Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ UrsuţCătălina/ -colaborator

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

” Utilizarea mijloacelor modern în procesul de predare-învă are ținut specific, este firesc complementară activității de învățare GiorgianaCâmpean/Mariana Porumb/Pece Alina/ Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare



”-Educrates Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ 
NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa Ramona 
/DezmireanIoana/Tatavura Lorena/Ţar 
Maria/Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ventuneac și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Ingrid/ Ri ca Liana/IulianaRusu  /CrinaJula/ Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ UrsuţCătălina -colaborator

,,Cu părin ii la grădini ă”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa Ramona 
/DezmireanIoana/Tatavura Lorena/Ţar Maria

Anul colar2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Exploratori în lumea emo iilor”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare UrsuţCătălina- coordonator la nivelulunită iiționale

Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Bara Maria/ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
GiorgianaCâmpean/Mariana Porumb -colaborator

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Munca cinstită, bogă ia omului”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Maja Anamaria- coordonator la nivelulunită iiționale

Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ventuneac Ingrid/și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Ri ca Liana/ Bara Maria/ UrsuţCătălina-colaboratorși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Bucurii rimate, de pitici create” Ventuneac Ingrid- coordonator la nivelulunită iiționale

Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ri ca Liana/Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ UrsuţCătălina/GiorgianaCâmpean/Mariana 
Porumb- colaborator

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Atitudini în culoare ” Pece Alina -coordonator la nivelulunită iiționale

Ventuneac Ingrid/ Ri ca Liana/ Salantai Adina/ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
IulianaRusu /CrinaJula -colaborator

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

,,Reciclează creativ” Nagy Berta- coordonator la nivelulunită iiționale

Pece Alina/ Salantai Adina/Rigó Kinga/ 
IulianaRusuCrinaJula -colaborator

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Clubul   Lego Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/Pece Alina/ 
Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ Rigó 
Kinga/ NegruRaluca/ Maja Anamaria/Dosa 

An colar 2018-2019și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare



Ramona /Dezmirean Ioana/Tatavura Lorena/Ţar 
Maria/Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Ventuneac și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Ingrid/ Ri ca Liana/Iuliana Rusu  /Crina Jula/ Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ Ursuţ Cătălina/ -colaborator

           

  



Concursuri

Nr.crt. Tipul i denumirea concursuluiși denumirea concursului Locul de desfăşurare Data

1. Concurs local “România Centenar” 
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Dosa Ramona
 Dezmirean Ioana

Gr. Cu P.P. ”Paradisul Piticilor”, 
Dej, jud. Cluj

noiembrie 
2018

2. Concurs Internaţional “Timtim-Timy”
 Dezmirean Ioana
 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Jula Crina
 Rusu Iuliana

Gradiniţa cu P.P. “Academia piticilor” Decembrie
 2018

3. Concurs „Prietenul meu ECO”
 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  

Gr. Cu P.P. “Floare de iris”, Cluj-Napoca Februarie 
2019

4. Concurs judeţean “Ce ne aduce iepuraşul”
 Dezmirean Ioana
 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
  Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  
 Ventuneac Ingrid

Grădiniţa “Pinochio”, CâmpiaTurzii Aprilie 
2019



 Tăma  Adinași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Dezmirean Maria

5. Concurs judeţean  „Primăvara copiilor” 
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Dezmirean Ioana

 Dosa Ramona
 Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  
 Ursu  Cătălina ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Cri an Mihaelași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Nagy Berta
 Rigo Kinga
 Jula Crina
 Rusu Iuliana
 Ventuneac Ingrid
 Ri ca Lianași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Faza locală - Grădini a cu P.P.”Academia  ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Piticilor”

Faza jude eană – Cazinoul din parcul ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Simion Bărnu iuținut specific, este firesc complementară activității de învățare 15 mai 2019

6. Concurs  „Fantezii de primăvară”
 Dezmirean Ioana

 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  

Grădini a ,,Mugura i!” , Râmnicul Vâlceaținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

7. Concurs Internaţional “Timtim-Timy”
 Dezmirean Ioana
 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca
 Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  
 Ursu  Cătălina ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Gradiniţa cu P.P. “Academia piticilor” 10 mai 2019



 Cri an Mihaelași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Jula Crina
 Rusu Iuliana
 Ventuneac Ingrid
 Ri ca Lianași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Tatavura Lorena  
 ar MariaȚar Maria
 Tăma  Adinași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Dezmirean Maria
 Mariana Porumb
 Giorgiana Câmpean

8. Concurs naţional de creaţie “Atenţie – viaţa are prioritate” – 
educaţie rutieră- ,ediţia a III-a

 Dosa Ramona
 Maja Anamaria
 Negru Raluca

Gr. Cu P.P. “Piticii isteţi”, Zalău, Sălaj 29 mai 2019

9. Culori pentru pace-faza locală
 Salantai Adina Ionela  
 Pece Alina Alexandra  
 Ventuneac Ingrid

Grădini a cu Program Prelungit ”Academiaținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Piticilor” Cluj-Napoca

12.04 2019

10. Curcubeul cuvintelor Proiect regional organizat de CJRAE
 Mariana Porumb
 Giorgiana Câmpean

Grădini a cu Program Prelungit ”Academiaținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Piticilor” Cluj-Napoca

Mai 2019

11. ”Europre colarul... cu Europa la joacă”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
 Giorgiana Câmpean

Grădini a cu Program Prelungit ”Academiaținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Piticilor” Cluj-Napoca

Martie 2019



Teatru

Data Teatru Cadre didactice Interval orar

25.10.2018 ” Pungu a cu doi bani ”-teatru de ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
păpu iși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Dezmirean Maria /Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10-12

8.11.2018 ”Linxy ”-Vizionare anima ie tematicăținut specific, este firesc complementară activității de învățare
ecologică

Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ Pece Alina/ 
Salantai Adina/Rigó Kinga/Nagy Berta/ Negru Raluca/
Maja Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana/ / 
Dezmirean Maria/Tăma  Adina / Iuliana Rusu  /Crina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Jula/ Bara Maria/ Ursuţ Cătălina/ -colaborator

10-12

14.11.2018 ,,Murdărica” Dezmirean Maria                         Tăma  Adina/ Bara și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Maria/ Ursuţ Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Pece Alina Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00

03.10.2018 ,,Cutia cuvintelor magice” Dezmirean Maria / Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00

23.01.2019 ,,Crăiasa Zăpezii” Dezmirean Maria / Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra

10-12



Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

13.02.2019 ,,Povestea unui brădu ”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Dezmirean Maria/Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00

04.03.2019 ,,Acasă”
Dezmirean Maria/Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00

04.04.2019 ,,Dege ica”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Dezmirean Maria/Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00

22.05.2019 ,,Oscar merge în ora ”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Dezmirean Maria/Tăma  Adina/ Bara Maria/ Ursuţ și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Cătălina/ Ventuneac /Ingrid Ri ca Liana Pece Alina și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
Alexandra
Salantai Adina/ Giorgiana Câmpean/Mariana Porumb/ 
Iuliana Rusu  /Crina Jula/Negru Raluca/ Maja 
Anamaria/Dosa Ramona /Dezmirean Ioana

10.30-11.00



Plimbări i viziteși denumirea concursului

Grupa Cadre didactice

Organizatoare

Destinaţia Intervalul orar

Mică ”Veveri e”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Maja Anamaria

Negru Raluca

Moara de vânt din Sălicea

”Culorile toamnei”-Vizită la Pădurea 
Făget

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Să cunoaştem împrejurimile 
grădiniţe

Biserica ortodoxă 
Sf.Apostoli ,,Petru i Pavel”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

9-12

Mică ”Delfini„ Dosa Ramona

Ioana Dezmirean

Moara de vânt din Sălicea

,,Să cunoaştem împrejurimile 
grădiniţe”

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget 

9-12

Mică ”Ursule i”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Tatavura Lorena 

ar MariaȚar Maria

Vizită la acvarium, USAMV Cluj-
Napoca

9-12

Mijlocie ”Albinu e”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Pece Alina Zoo Tirgu-Mureși conținut specific, este firesc complementară activității de învățare 9-17



Salantai Adina Parcul mare

Pădurea Făget 

Pia a ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Mijlocie ”Flutura i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Rusu Iuliana

Jula Crina

Vizită aeroportul „Avram Iancu”, 
Cluj-Napoca
Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget 

9-12

Mijlocie ”Mămăru e”ținut specific, este firesc complementară activității de învățare Porumb Mariana

Câmpean Giorgiana

Vizită la Muzeul Zoologic

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget 

9-12

Mare ”Flori” Rişca Liana

Ventuneac Ingrid

Exploratoriu Muzeul Copiilor E576, 
Câmpene ti 407037și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget

9-12

Mare ”Iepura i”și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare Ursuţ Cătălina

Mure an Mihaelași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Exploratoriu Muzeul Copiilor E576, 
Câmpene ti 407037și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget 

9-12

Mare ”Bobocei” Dezmirean Maria

Tăma  Adinași conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Vizită la muzeul de istorie

Pia aținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Pădurea Făget 

9-12



În urma analizării activită ilor desfă urate i a feed-back-lui ob inut din partea beneficiarilor direc i i indirec i,cît i a ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
colaboratorilor , apreciem că în anul colar 2018/2019 activită ile extracurriculare desfă urate  în unitatea noastră au fost  variate i au și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
contribuit la îmbogă irea cuno tin elor copiilor,la dezvoltarea unor comportamente i atitudini civice pozitive,au fost prilej de recreere ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare
plăcută i activă pentru copii.și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Întocmit responsabil al comisiei pentru activită i extracurriculare, parteneriateținut specific, este firesc complementară activității de învățare

                                                                                                                                              i proiecte educa ionale,și conținut specific, este firesc complementară activității de învățare ținut specific, este firesc complementară activității de învățare

Maja Anamaria
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