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RAPORT DE EVALUARE A  ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE ŞI 

DERULATE  ÎN CADRUL PROGRAMULUI  “  ŞCOALA  ALTFEL” 

20-24 mai 2019 

 

1. Relevanţa activităţilor justificată în raport cu analiza de nevoie/ contexte 

educaţionale/ rezultate înregistrate la nivelul instituţiei de învăţământ 

  

a. Analiza de nevoi  

 Educatoarele şi preşcolarii grădiniţei noastre şi-au propus să desfăşoare în 

săptămâna   20-24 mai 2019  activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 

construind noi produse şi utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi 

creaţia. Având în vedere faptul că principalii noştri parteneri educaţionali sunt părinţii 

preşcolarilor, am căutat să identificăm, prin aplicarea unor chestionare, tipurile de 

activităţi considerate de către aceştia importante, interesante şi utile pentru copiii lor. În 

funcţie de rezultatele înregistrate în urma centralizării  chestionarelor aplicate în 

semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019, dar şi în  funcţie de posibilităţile concrete 

şi de colaboratorii identificaţi, cadrele didactice ale celor zece grupe au întocmit 

defăşurătoare ale activităţilor programate a fi derulate în săptămâna 20-24 mai 2019  .  

 În vederea asigurării unei desfăşurări şi monitorizări optime a activităţilor 

planificate, am structurat activităţile în funcţie de specificul şi titlul fiecărei zile, astfel: 

- Luni, 20 mai 2019 - „Ziua sănătăţii” 

- Marţi, 21 mai 2019- „Ziua ecologiei” 

- Miercuri, 22 mai 2019- „Ziua artei” 

- Joi, 23 mai 2019- „Ziua exploratorilor” 

- Vineri, 24 mai 2019- „Ziua poveştilor” 
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 Proiectul educaţional a apărut  din dorinţa de a stimula abordarea unui stil de viaţă 

sănătos al preşcolarilor. Am considerat de asemenea că activităţile de culturalizare 

adaptate vârstei  le oferă  copiilor posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi utile prin 

interacţiunea cu actorii şi cu marionetele teatrului de păpuşi şi prin organizarea unor 

ateliere de creaţie plastică în  grădiniţă. 

 O componentă a noilor educaţii şi implicit a educaţiei timpurii este educaţia 

ecologică, aceasta urmărind formarea unui om cu un comportament adecvat în ceea ce 

priveşte mediul înconjurator, comportament care să se manifeste prin acţiuni concrete, nu 

numai prin informare teoretică. Vizitele organizate la ”Moara de vânt” din Sălicea, la 

Grădina Zoologică din Tg. Mureş, la Muzeul zoologic UBB Cluj-Napoca, la Aeroportul 

,,Avram Iancu” Cluj-Napoca, la Muzeul de Istorie şi la  acvariul din incinta U.S.A.M.V. le-au 

oferit copiilor oportunitatea interacţiunii cu flora şi cu fauna într-un mod extrem de 

captivant. 

 Am urmărit   conştientizarea , încă de la vârste fragede, a preşcolarilor în ceea ce 

priveşte abordarea unui stil de viaţă sănătos, prin alegerea conştientă a alimentaţiei 

corecte şi a unui program regulat de exerciţii fizice. S-au organizat diverse ateliere 

culinare la nivelul câtorva grupe, activităţi la care au participat cu mare interes şi părinţii 

preşcolarilor. Copiii din unele grupele au avut ocazia să interacţioneze cu medici 

stomatologi, cu asistentul medical al grădiniţei şi cu studenţi medicinişti voluntari, care 

au organizat în cadrul acestor  grupe de copii jocuri de rol menite a le oferi posibilitatea 

celor mici să adreseze întrebări şi să obţină răspunsuri într-un cadru familiar, relaxant. 
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 Diversele ateliere de lucru organizate în cadrul fiecărei grupe de preşcolari, au 

avut drept scop oferirea posibilităţii părinţilor de a se implica în activităţi derulate în 

cadrul grădiniţei. 

 Luni, 20.05.2019, ȋn cadrul activităţilor dedicate educaţiei pentru sănătate, se vor 

organiza ȋn sălile de grupă ale Grupei Mici ,,Veveriţe”, Grupei Mici ,,Delfini” şi Grupei 

Mijlocii ,,Albinuţe”, ȋn cursul dimineţii dar ȋn intervale orare diferite ,  ateliere 

gastronomice comune părinţi-copii, ȋn cadrul cărora copiii vor pregăti ȋmpreună cu 

părinţii lor mȃncare sănătoasă. Scopul acestor activităţi este şi acela de a ȋntări 

parteneriatul Grădiniţă-Familie. 

 Ziua de miercuri, 22 mai 2019, denumită generic „Ziua artei”, este ziua muzicii, a 

dansului și  a picturii, principalele modalități prin intermediul cărora cărora copiii iau 

contact cu lumea minunată a artelor. Intenţia este aceea de a trezi şi de a dezvolta 

interesul copiilor pentru muzică și artelor plastice, de a observa talentele și înclinațiile 

artistice ale acestora.Toţi preşcolarii grădiniţei vor participa ȋn intervalul orar 9-12 la 

activităţile prezentate de Mr. Nicu, după care se vor organiza activităţi similare celor 

vizionate de către preşcolari ȋn fiecare sală de grupă. 

Copiii au , în mod firesc, nevoie de mişcare . Am căutat să organizăm concursuri 

cu caracter sportiv , căutând  astfel să le satisfacem preşcolarilor nevoia de a se implica în 

astfel de activităţi, stimulându-le  spiritul de fair play într-un mod amuzant, potrivit 

vârstei. 

Derularea activităţilor din cadrul programului „ Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să 

fii mai bun!” a urmărit să satisfacă şi nevoia părinţilor de a se implica în organizarea şi 

derularea unor acţiuni menite a suda parteneriatul grădiniţă-familie. 

b. Obiective urmărite în ceea ce-i priveşte pe preşcolari: 

- să se implice emoţional şi cognitiv în activităţi cu caracter cultural 

- să se dezvolte armonios prin implicarea în activităţi cu caracter sportiv, menite a 

valoriza potenţialul psihodinamic 

- să viziteze obiective de interes cultural  
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- să se implice, împreună cu membri ai familiei, în activităţi de culinare 

- să cunoască importanţa igienei dentare şi corporale 

- să aleagă în mod conştient alimentaţia sănătoasă 

- să-şi dezvolte interesul pentru ştiinţă 

- să dezvolte sentimentul de mândrie naţională 

c. Tipologia activităţilor desfăşurate: 

- activităţi artistice 

- experimente ştiinţifice 

- vizite  

- concursuri sportive 

- ateliere de lucru 

Numărul total al activităţilor desfăşurate: 90 ( conform planificării din cadrul 

proiectului întocmit la nivelul grădiniţei) 

d. Parteneri şi colaboratori: 

- familiile preşcolarilor  

- Edu-Tainer Mr.Nicu 

- asistenta medicală a grădiniţei, Andreia Pop 

- medicul Hapca Adriana 

- angajaţi ai parcului zoologic „Moara de vânt” din Sălicea 

- angajaţi ai Grădinii Zoologice din Tg. Mureş 

- angajaţi ai Muzeului Zoologic din Cluj-Napoca 

- angajaţi ai Muzeului Istoric din Cluj-Napoca 

- personalul acvariului din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

- studenţi voluntari din cadrul Organizaţiei Studenţilor Medicinişti din Cluj-Napoca 
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- bibliotecarii din cadrul Bibliotecii Judeţene „O. Goga” din Cluj-Napoca 

 2. Aspecte ale organizării programului naţional „Şcoala altfel” care au funcţionat 

foarte bine 

 

 Din aspectele pozitive  enumerate de către cadrele didactice în fişele de 

monitorizare a activităţilor putem evidenţia buna organizare a tuturor vizitelor şi a 

excursiilor din data de 23 mai 2019, printr-o strânsă colaborare cu familiile preşcolarilor 

şi cu agenţii economici cu ale căror mijloace de transport s-au efectuat deplasările.  

 

3. Lecţii învăţate şi satisfacţii ale cadrelor didactice în urma implementării 

programului naţional „Şcoala altfel” 2018-2019 

 

 Preşcolarii au dat dovadă de deschidere şi interes faţă de provocările abordării 

unui stil de viaţă sănătos, fiind interesaţi de alimentaţia sănătoasă, chiar dacă aveau iniţial 

unele reţineri faţă de unele alimente recomandate. Prin interacţiunea preşcolarilor cu terţe 

persoane, altele decât cadrele didactice şi părinţii, s-a conturat un proces de maturizare a 

gândirii şi de creştere a interesului unora dintre preşcolari în ceea ce priveşte stilul de 

viaţă sănătos. 

 4. Activităţi utile pentru dezvoltarea competenţei de învăţare si a abilităţilor 

socio-emoţionale 

 Toate activităţile organizate în parteneriat cu părinţii preşcolarilor au avut un 

impact puternic, datorită gradului crescut de încântare atât al adulţilor cât şi  al copiilor.

 Toate vizitele şi excursiile organizate au reprezentat reale ocazii de sistematizare 
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a cunoştinţelor preşcolarilor despre floră şi faună, precum şi de exersare a regulilor de 

comportament în timpul unor deplasări în grup, cu mijloace de transport în comun. 

 

5. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

 

• Implicarea preşcolarilor în activităţi diverse, atât  culturale cât şi creative 

• Preşcolarii sunt interesaţi de teatrul de păpuşi şi de spectacole cultural-artistice 

 Preşcolarii au fost antrenaţi în concursuri, implicându-se fizic şi emoţional 

 Preşcolarii au aprofundat cunoştinţele privind alimentaţia sănătoasă 

• Conştientizarea de către copii a importanţei sportului şi a mişcării în aer liber   

• Manifestarea sentimentelor de încântare, datorită apartenenţei la un microgrup din 

care fac parte şi membri ai familiilor preşcolarilor 

• A crescut interesul preşcolarilor, mai ales al celor din grupele mari, pentru istoria 

ţării 

 

 

PUNCTE SLABE: 

• Absenţa unei săli de spectacole pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice 

cu un număr mai mare de preşcolari  

• Abilităţi limitate ale unor preşcolari de a-şi exprima sentimentele  

• Efortul mare pe care îl presupune conceperea, derularea şi  monitorizarea unor 

astfel de activităţi de către cadrele didactice  
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• Numărul mare de copii şi timpul efectiv scurt acordat de către colaboratori  

grupelor planificate 

 

OPORTUNITĂŢI: 

• Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate 

• Interacţiunea copiilor cu persoane din afara grădiniţei  

• Descoperirea unor talente sportive şi artistice 

• Implicarea activă a familiilor preşcolarilor în activităţile propuse 

• Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat  

AMENINŢĂRI: 

• Existenţa unor familii defavorizate economic  care nu pot suporta costurile 

implicate de anumite activităţi extraşcolare  

• Aglomerarea unor puncte de interes comun, cum ar fi , spre exemplu, muzeele 

• Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber  

• Dezinteresul din partea unor părinţi de a participa la activitaţile desfăşurate cu 

copiii  

 

 

6. Aspecte care necesită remediere şi îmbunătăţire la nivelul unităţii de învăţământ 

- dialogul dintre cadrele didactice de la grupe diferite în perioada stabilirii 

desfăşurătorului activităţilor ar putea ameliora stresul financiar în cazul unor activităţi 

care implică închirierea unor mijloace de transport sau alte cheltuieli specifice, prin 

împărţirea acestor cheltuieli  
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- este necesară o mai bună promovare a activităţilor  derulate prin diseminarea 

principalelor aspecte împreună cu părinţii preşcolarii, nu doar prin aplicarea 

chestionarelor,  în vederea conştientizării acestora asupra importanţei acestui program 

naţional 

- atragerea pe viitor a unor sponsori ar egaliza şansele de participare la toate activităţile 

ale tuturor preşcolarilor, indiferent de provenienţa lor socio-economică 

 

7. Sugestii privind managementul strategic şi funcţional al activităţilor din 

Săptămâna altfel 

 prevederea de fonduri  la bugetul local pentru subvenţionarea unor activităţi 

 

                 Director,               Întocmit, 

 

          prof. Emilia Bodea                             prof. Maja Anamaria 
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