PROIECT EDUCAŢIONAL
„ŞCOALA ALTFEL"
Mesajul proiectului: "ÎNVĂTĂM, NE JUCĂM, NE RECREEM"
Domeniul: Educaţie nonformală
Grădinița cu P.P. nr.3 Măcin
Echipa de proiect: Olteanu Petrinița
Banea Laureta Speranța
Parpală Valeria
Argumentarea proiectului:
"A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi" reprezintă un pilon fundamental al educaţiei.
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin activitatea de zi cu zi a copiilor în
grădiniţă, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului de activităţile
non-formale. Activităţile realizate în context non-formal nu reprezintă o repetare a instrucţiei şi
educaţiei școlare, ci o întregire a ei prin experienţe noi de viaţă.
Experienţele educative ce se desfăşoară în afara clasei, într-o realitate educaţională mai
puţin formalizată, dar totdeauna cu efecte formative, răspund adecvat la necesităţile concrete de
cunoaştere şi acţiune ale copiilor, oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de
cunoştinţe din practică, facilitează contactul cu cunoştinţele, plecând de la nevoile resimţite de
educaţi, demitizează, funcţia de predare.
Programul « Să ştii mai multe, să fii mai bun » vine să completeze în mod armonios
paleta de activităţi nonformale stalilite la nivelul grădiniţei şi să asigure un echilibru între formal,
nonformal, informal pentru că :
•

educaţia non-formală se pliază foarte bine pe educaţia formală şi o completează ;

•

vizează programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă;

•

presupune o organizare neformalizată cu accente prioritar-stimulative;

•

ţine seama de interese, înclinaţii, preferinţe;

•

are un caracter atractiv, divers, îndrumare pedagogică discretă, presupune inţiative din

partea copiilor;
•

presupune valorificarea, exersarea diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi.

Descrierea proiectului

Scop:
Implicarea tuturor copiilor preşcolari şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă
preocupărilor şi intereselor copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite
domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate în contexte non-formale.
Obiective
- valorificarea experienţei de viaţă a copiilor prin diversificarea mediilor de învăţare, printr-un
cadru mai deschis şi flexibil.
- formarea unor reprezentări morale simple despre bine şi rău, cinste şi necinste, adevăr şi
minciună, disciplină şi indisciplină, etc. prin: lecturi, filme didactice, soft-uri educaţionale,
dramatizări, spectacole de teatru, etc.;
- internalizarea unor valori etice, spirituale şi democratice spirit de echipă, toleranţă,
perseverenţă,
curaj, respect, patriotism, etc.;
- dezvoltarea modelului de educaţie altemativă ca şi posibilitate al educaţiei standard, prin
implicarea copiilor in activităţi culturale, civice, de sănătate şi securitate personală, ecologice,
practice, etc.
- educarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire şi
îngrijire a mediului;
- exersarea deprinderilor practico-aplicative în vederea obţinerii unor lucrări originale; stimularea
imaginaţiei şi creativităţii copiilor în contexte noi, variate.
Grup ţintă: Preșcolarii Grădiniței cu PP nr.3 Măcin, Tulcea
Repere orare pentru desfăşurarea activităţilor cu preşcolarii:
•

7,30 -12,30;

•

12.30-17.30.

Parteneri: Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Banea”, Farmacia ,,Unica” si Cabinetul
Stomatologic ,,Simed”, teatrul de papusi ,,Carabus” Braila, ISU Delta- Macin, Politia
Orasului Macin.
Rezultate aşteptate/anticipate:
•

Participarea copiilor la activităţi (100%)

•

Realizarea unui transfer de achiziţii prin dominanta activităţilor non-formale (70%)

•

Realizarea unor activităţi cu indici crescuţi de calitate, atractive, variate, interesante

(100%)
•

Implicarea tuturor cadrelor didactice (100%)

•

Implicarea părinţilor în derularea proiectului (50%)

•

Implicarea partenerilor educaţionali (80 %)

•

Promovarea imaginii unităţii în comunitate (80%)

•

Realizarea unor finalităţi cu rol de resursă educaţională CD, albume, machete,

miniseră, etc.
Diseminare
•

Publicarea proiectului pe site-ul grădiniţei;

•

Flyere de promovare a proiectului;

•

Anunţ la avizierul "Dialog cu părinţii";

•

Promovare activităţilor desfășurate pe site-ul grădiniţei;

•

Prezentarea rezultatelor în cadrul unor seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări

pe diferite teme.
Monitorizare:
•

Consemnarea activităţilor în condica de prezenţă a cadrelor didactice/ tabele

centralizatoare;
•

Jurnalul proiectului;

•

Fotocronică a fiecărei zile;

•

Expoziţii cu lucrări;

•

Afiş "Impresiile zilei"

Evaluare:
•

Rapoarte ale cadrelor didactice;

•

Raport privind calitatea activităţilor desfăşurate/modalităţi de ameliorare a

programului realizat si dezbaterea în Consiliul profesoral.
•

Produsele activităţilor proiectului (CD, miniproiecte postere, fotocronica)

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 MĂCIN
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI
"Școala altfel"
Data /
Semnătur
a
Luni

Interval
orar
7,30-12,30
12.30-17.30

T1
T2

Denumirea activităţii
•
•
•
•

Marţi

7,30-12,30
12.30-17.30

T1
T2

Miercuri

7,30-12,30
12.30-17.30

T1
T2

Joi
T1
T2

7,30-12,30
12.30-17.30

"De e soare sau e ploaie,
dimineaţa fac mişcare", gimnastica de înviorare;
"Sănătate în bucate" - prepararea
micului dejun şi servirea acestuia;
"Sfaturi pentru viață” - întâlnire
cu un cadru medical ;
"Minte sănătoasă în corp
sănătos" - jocuri in aer liber;
• "Mica mea seră"amenajarea
unei microsere,
• "Un copil - o floare"plantarea unei flori, îngrijirea
acesteia;
• ,,De la gradinita la scoala”
-vizita prescolarilor la scoala.

•

"Dăruieşte bucurie" -activitate
de colectare de jucării, rechizite,
dulciuri, alimente, flori, etc.
• ,,O îmbrăţişare şterge o
lacrimă"
- activitate de donaţie, jocuri în aer
liber împreună.
- pregătirea darurilor/ împachetare,
confecţionare de tablouri, desene,
felicitări;
• ,,Desenam, ne jucam, invatam sa
circulam”
• "În atelierul creaţiei"
- confecţionarea unor obiecte prin tehnici
diferite (origami, quilling colaj, kirigami);
- realizarea lucrărilor;
- amenajarea unei expoziţii;
- confecţionarea unor obiecte prin tehnici
diferite.

Tipul
activității

Ed. pentru
sănătate

Ed.
pentru
mediu

Loc de
desfășurare

Farmacia
Unica
Si Cabinet
Stomatologic
Simed

Curtea
gradinitei

Scoala
Gimnaziala
,,Gheorghe
Banea”,
VoluntariatEd. Moralcivica
Centrul de zi
si

Educatie
rutiera

Educație
estetică

Curtea
gradinitei

Sala de grupa

Vineri
T1
T2

7,30-12,30
12.30-17.30

•

"În lumea magică a
poveştilor"
- organizarea unui spectacol de teatru de
păpuşi;
- vizionare spectacol teatru de păpuşi;
- carnaval;
-alegerea personajului şi a materialelor
necesare
- parada personajelor din poveşti;
- concurs de manifestare artistică;

Educație
culturalartistică

Sala de grupa
sau
Teatru de
papusi
(CarabusBraila)

