GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR II” din localitatea CHIAJNA
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV

nr..........data........................

Proiect educativ

“De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind
evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară”

din cadrul
PROGRAMULUI NAŢIONAL
AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
18-22 APRILIE 2016

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Manager,

Resp. Programe şi proiecte,

Voiculescu Nicoleta

prof. Murgoci Simona

Director,

prof. Sotae Victorita
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propunator, prof. Murgoci Simona
Resp. Comisie de programe si proiecte educative scolare, extrascolare, extracurriculare

avizat.....................................................
Director,
prof. Şotae Victoriţa

Proiect educativ

“De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind
evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară”

din cadrul
PROGRAMULUI NAŢIONAL
AL ACTIVITĂŢLOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
18-22 APRILIE 2016

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”
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Iniţiatori de proiect
MECŞ Compartimentul Proiecte şi Programe, IŞJ Ilfov
prof. ŞOTAE VICTORIŢA Director, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
prof. MURGOCI SIMONA Coordonator programe şi proiecte, Responsabil comisie de programe si proiecte educative
scolare, extrascolare, extracurriculare în Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
VOICULESCU NICOLETA Manager, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

-

Responsabili de proiect
-

prof. ŞOTAE VICTORIŢA Director, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
prof. MURGOCI SIMONA, Coordonator programe si proiecte, Responsabil comisie de programe si proiecte
educative şcolare, extraşcolare, extracurriculare în Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

Coordonatori de proiect
-

ŞOTAE VICTORIŢA Director, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
MURGOCI SIMONA Coordonator programe si proiecte, Responsabil comisie de programe si proiecte educative
scolare, extrascolare, extracurriculare în Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
VOICULESCU NICOLETA Manager, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
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Denumirea proiectului: proiect educativ
Titlul proiectului : “De-a mine copil, la grădiniţă- tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de
învăţare la vârsta preşcolară”
Domeniul în care se încadrează: socio-cultural
Tipul de parteneriat: judeţean
Aplicantul: Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna, judeţul Ilfov
Coordonate de contact:
Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna, strada Nicolae Iorga nr 82A, comuna Chiajna, Jud. Ilfov
www.planetacopiilorchiajna.ro,
planetacopiilorchiajna@gmail.com, victorita_sotae@yahoo.com, murgocisimona@yahoo.com
Echipa de proiect, nivel preşcolar:
Responsabilii activităţi în cadrul proiectului educativ:
- prof.Şotae Victoriţa-Director,
- prof. Murgoci Simona-Coordonator/Responsabil proiect,
- economist Voiculescu Nicoleta, Manager
Participanti la proiectul educativ:
- prof.Ţucmeanu Adina-educatoare, prof.Mitroi Teodora-educatoare, prof.Ionescu Alexandra-educatoare,
educ.Caplagea Delia-educatoare, prof. Paralescu Raluca-prof.lb.engleză
- Beneficiar direct: ... preşcolari 3-6 ani
- Beneficiar indirect: părinţii celor ... de preşcolari
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I. Argument:
A cincea ediţie, 18-22 aprilie 2016, a Programul Naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun” este o nouă provocare educativă,
constructivă prin caracterul nonformal, devenită tradiţie pentru Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna, jud. Ilfov
datorită celor 3 proiecte educative propuse şi realizate de unitatea noastră de învăţământ preşcolar particular acreditat în cele 3 ediţii
precedente:
 „Chiajna Vazuta prin ochi de copil” 2012-2013 ,
 „Activitatile adultilor din jurul meu” 2013-2014,
 „Exploratorii” 2014-2015
În anul şcolar 2012-2013 proiectul educaţional „Chiajna văzută prin ochi de copil” selectat la nivel naţional- secţiunea cultural
situându-se pe locul 17 din cele 32 de proiecte participante la aceasta secţiune.
http://sae.edu.ro/2013/votare/votes/reportbycategory
http://www.isjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=343:proiect-2&catid=159:competitia-sa-stii-maimulte-sa-fii-mai-bun
In anul scolar 2013-2014, proiectul educaţional „Activitatile adultilor din jurul meu” selectat la nivel naţional- la secţiunea tehnicostiintific situându-se pe locul 6 din cele 18 proiecte participante la această competiţie.
http://sae.edu.ro/2014/votare/votes/view/130
http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/Gradinita_Planeta_Copiilor_Chiajna_O_activitate_de_succes_2014.pdf.
In anul şcolar 2015-2016 proiectul educational „Exploratorii” selectat la nivel judeţean- având caracter tehnico-ştiinţific, jud.Ilfov –
apreciat şi promovat printre cele două proiecte educative model ale ISJ Ilfov
http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/Fisa%20activitate%20''EXPLORATORII''_Grad.%20Planeta%20Copiilor%20%20%20Chiajna.pdf
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II. Descriere proiect:
A) Coerenţă scop-obiectiv-finalitate
Scopul :
Implicarea preșcolarilor, părinților, cadrelor didactice, într-un proiect educativ cu caracter socio-cultural
având o abordare cross-curriculară, care să promoveze rolul grădiniţei în viaţa familiei preşcolarilor:
a) deschidere, receptivitate faţă de jocurile şi activităţile de învăţare ale preşcolarilor în gradiniţă,
b) rolul şi mediul educaţional al grădiniţei în socializarea şi educaţia preşcolarilor,
c) tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare, a mediului educativ nonformal
oferit de grădiniţă: acțiuni sportive, moral-civice, culturale, istorice, administrativ-locale (joc-concurs sportiv,
joc-concurs culinar, activitati practice si casnice, joc şi cânt-karaoke, schimb de jucării-troc, expoziţie tematică
„de-a mine copil, la grădiniţă”).
-

-

Facilitarea comunicări nonformale între cadre didactice-preşcolari-părinţi în calitate de participanţi la
activităţile proiectului educativ „De-a mine copil, la grădiniţă- tradiţii de ieri și azi privind evoluţia
jocului şi activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară”
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Obiective generale:
 Realizarea unor legături nonformale şi deschise între Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
şi comunitate: rolul si mediul educaţional al grădiniţei în socializarea şi educaţia preşcolarilor, tradiţii de
ieri și de azi privind evoluţia jocului, a activităţilor de învăţare şi a mediului educativ oferit de grădiniţă.
 Dezvoltarea spiritului de prietenie între preşcolari, părinţii, cadre didactice implicaţi în proiect, de înţelegere
a procesului de activitate specific preşcolar în realizarea de produse (expoziţie tematică, joc şi competiţieconcurs-demers didactic, reguli de joc, atmosfera de joc, sarcini de joc, recompense, etc.
 Informarea corectă, concret situativă a preşcolarilor, părinţi, de la specialiştii în domeniul educaţieicadrelor didactice privind evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare propuse în cele 10 activităţi nonformale.
 Formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor, părinţilor faţă de rolul grădiniţei în comunitate, de importanţa
muncii de echipă în grădiniţă.
 Pregătirea familiei pentru viitoarea integrare a preşcolarilor la şcoală.
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Obiective specifice:
Privind preşcolarii
1. Cultivarea comportamentelor de înţelegere/ respect/ devotament/ empatie pentru profesia de educatoare în realizarea
de produse şi servicii didactice educative aduse comunităţii, eficienţă şi atractivitate în munca didactică de echipă
alaturi de educatoare,
2. Familiarizarea preşcolarilor, părinţilor cu instituţia de educaţie preşcolară particulară, instituţii administrative,
economice şi culturale ( Grădiniţa, Primaria si Consilul Local Chiajna-Parcul de agrement, Stadionul din Chiajna);
3. Exersarea comportamentelor în contexte noi şi diferite:
a) tehnice privind modul şi procesul de realizare a produselor şi serviciilor educative oferite de gradiniţă în
folosul oamenilor;
b) sociale privind activităţile adulţilor din domeniul educaţiei, economic, cultural, administrativ prin realizarea
de produse şi servicii educative preşcolare;
c) ecologice privind pastrarea unui mediu corect de viaţă, promovarea sportului în grădiniţă şi comunitate,
alimentaţie sănătoasă, pastrarea sanatatii;
d) culturale privind procesul de realizare a unor postere, interpretare cantece, jocuri de echipă, pastrareadonarea jucariilor, pastrarea jocului - activitate fundamentală de învăţare preşcolară;
4. Valorizarea abilităţilor sociale, sportive, culturale şi a comportamentelor moral civice;
5. Identificarea unor valori sociale, moderne privind realizarea de produse şi servicii educative, a artei contemporane şi
tradiţionale în realizarea de produse şi servicii educative oferite de grădiniţă
6. Implicarea părinţilor în valorificarea produselor tehnice-sportive, artistice şi gastronomice, de petrecere a timpului
liber alaturi de educatoare şi preşcolari;
7. Valorizarea abilităţilor de comunicare, practice, sportive, artistico-plastice, cognitiv-senzoriale, socio-culturale ale
preşcolarilor.

8

GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR II” din localitatea CHIAJNA
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV

Obiective specifice:
Privind cadrele didactice
-Abilitarea cadrelor didactice de a oferi un mediu educaţional nonformal propice, care să motiveze părintele şi preşcolarul
prin:
a) valorizarea abilităţilor de comunicare, practice, sportive, artistico-plastice, socio-culturale si a comportamentelor
moral-civice, ecologice, de păstrare şi promovare a produselor şi serviciilor educative ;
b) valorizarea abilităţilor practice, sportive, cognitiv-senzoriale, comunicare si artistico-plastice ale copiilor.
Privind părinţii
- Implicarea părinţilor în activitatea nonformală a grădiniţei
- Familiarizarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea activităţilor nonformale potrivite vârstei preşcolare;
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B) Caracter interdisciplinar.
În cadrul proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor
de învăţare la vârsta preşcolară” propus spre realizare în perioada 18-22 aprilie 2016 preşcolarii, părinţii şi cadrele didactice,
desfăşoară activităţi şi acţiuni cu caracter socio-cultural specifice intereselor şi preocupărilor preşcolarilor respectând
particularităţile de vârstă şi abordarea Curriculum Naţional Învaţământ Preşcolar în contexte nonformale
Acest proiect educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de
învăţare la vârsta preşcolară” cuprinde un număr de 10 acţiuni și activități integrate cross-curricular având caracter sociocultural şi cuprinde toate domeniile experiențiale preșcolare: DLC, DEC, DOS, DS, DPM abordate nonformal. Conținutul
este accesibil celor ... de preşcolari 3-6 ani (... copii nivel I 3-5 ani si 14 copii nivel II 5-6 ani), respectând particularitățile de
vârstă preşcolară și nevoilor de învățare specifice educaţiei timpurii 3-6 ani în noi contexte nonformale.
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C) Conţinut interesant stimulativ.
Metoda proiectului educativ propus “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi
activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară”, la vârsta timpurie 3-6 ani, in special pentru nivelul I 3-5 ani dar si pentru nivelul
II 5-6 ani, cuprinde metode şi proceede de cooperare, activ participative, de stimulare a creativității prin investigație,
explorare, învăţare prin descoperire, aplicaţii practice in cadrul întălnirilor tematice/atelierelor de creaţie/joc de rol/jocuri
muzicale/joc de echipă, şi portofolii de activitate pe grupe de vârstă. Sarcinile de lucru sunt aplicative, practice, concret
situative urmărind obiectivele propuse.
La nivel preșcolar, este foarte benefic acest model cross-curicular de predare-învățare-evaluare prin metoda
proiectului deoarece permite o sistematizare a conținutului tematic orientativ din Curriculum Naţional Învaţământ Preşcolar
”ca un întreg”. Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient şi educativ atât pentru preşcolari, părinţi cât şi pentru
cadrele didactice.
Rolul nonformal al celor 10 activităţi cu caracter socio-cultural, abordate cross-curriculare pe care le propunem în
cadrul proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de
învăţare, la vârsta preşcolară”, în localitatea Chiajna: Stadionul Chiajna, Parcul de agrement Chiajna, Grădiniţei „Planeta
Copiilor II” din localitatea Chiajna,
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D)Abordarea inovativă a proiectului.
Abordarea inovativă a proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind
evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare, la vârsta preşcolară” urmăreşte nevoile preşcolarilor:
 de a explora alaturi de familie şi cadre didactice mediul înconjurator propice jocului şi activităţilor de
învăţare la varsta preşcolară,
 de a familiariza preşcolarii, părinţii şi cadre didactice cu exemple de jocuri şi activităţi de grup specifice
vârstei preşcolare,
 de a conştientiza transformările ce au avut loc în evoluţia jocului de grup ca formă de activitate specific
preşcolară,
 de a realiza produse şi servicii educative specifice vârstei preşcolare, transpuse prin joc şi învăţare în
propriile lor activităţi şi acţiuni
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D)Abordarea inovativă a proiectului.
Abordarea inovativă a proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind
evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare, la vârsta preşcolară” urmăreşte:
a) preşcolarii grupelor- grupa mică 3-4 ani „Buburuze”- „ Floricele”- „Pitici”, grupa mijlocie 4-5 ani
„Fluturaşi”, grupa mare „Albinuţe” 5-6 ani:
- Receptivitate faţă de joc şi activităţi de învăţare specific vârstei preşcolare din partea părinţilor, a
mediului de activitate al grădiniţei şi caracterul profesiei de educatoare, demersul didactic al educatoarei de a
realiza activităţi nonformale benefice preşcolarilor;
- Comunicare nonformală despre activităţi importante din grădiniţă „învăţarea prin joc” pe care le desfăşoară
părinţii alături de preşcolari, cadre didactice implicaţi într-un proiect
- Informare corectă, concret-situativă a preşcolarilor cu etapele de realizare a unor produse, cu mediul
educativ preşcolar, procesul tehnologic în realizarea de produse ( obiecte şi jucarii din materiale reciclabile)
- Participare directă a preşcolarilor, părinţilor la procesul de realizare a unor experiente, explorari, jocuri
sportive, muzicale, de creaţie şi designe vestimentar (confectionare costume-păpuşi din deseuri textile-hartieplastic), la insuşirea unor traditii de ieri si azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare la vârsta
preşcolară.
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D)Abordarea inovativă a proiectului.
Abordarea inovativă a proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind
evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară” urmăreşte:
b) 7 cadre didactice- prof. Sotae Victorita-director, prof. Murgoci Simona-coordonator/responsabil proiecteducatoare, prof.Ţucmeanu Adina-educatoare, prof.Mitroi Teodora-educatoare, prof. Ionescu Alexandraeducatoare, educ.Caplagea Delia-educatoare, prof. Paralescu Raluca-prof.lb.engleză:
- Perfecţionare, participare directă în abordarea metodei proiectului educativ la vârsta preşcolară, prin
crearea de noi situaţii de joc şi învăţare nonformale specific preşcolarilor,
- Familiarizarea cu noi tehnici pentru stimularea creativităţii, de lucrul în grup mic/mare şi realizare a
portofoliului de activitate al grupei/ al proiectului educativ nonformal.
c) Comitetul Reprezentativ al Părinţilor Gradiniţei implicaţi direct în proiect:
........................................................................................................................................
- Implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei prin propunerea activităţilor şi acţiunilor în cadrul proiectului
- Familiarizarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea jocurilor şi activităţilor specific vâerstei
prelcolare, acţiunilor nonformale potrivite vârstei preşcolare pentru nivelul I 3-5 ani .... de preşcolari si pentru
nivelul II 14 preşcolari;
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Obligaţiile părţilor:
 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi nonformale integrate într-un proiect educativ conform Curiculum
Naţional Învăţământ Preşcolar
 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice privind importanţa educaţiei nonformale la vârsta preşcolară
 Realizarea unor activităţi, informări şi consultaţii, acţiuni comune specifice proiectului
 Captarea şi implicarea tuturor factorilor externi ce sunt interesaţi în educaţia preşcolarilor
Perioada de desfăşurare: 18-22 aprilie 2016
Programul activităţilor: 10 activităţi nonformale
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E) Rezultate ale activităţii.

Activităţi propuse :
 Jocuri şi activităţi desfăşurate în comun şi pe grupe de varstă (5 grupe: mică „Buburuze”-„Floricele”„Pitici”, mijlocie „Fluturaşi”, mare „Albinuţe”,
 Realizarea unui portofoliu de activitate al grupei privind participarea la proiect
 Editare a unui album-portofoliu comun al proiectului, portofoliu de proiect.
Mediatizarea proiectului:
 Articole în incinta instituţiei: evenimentele zilei afiş, posterul proiectului, scrisoare către părinţi,
expoziţie, lucrări ale grupei în cadrul proiectului, festivitatea de premiere
 Invitarea/participarea părinţilor, conduceri unităţii, a unor personalităţi din domeniul educaţiei
preşcolare, comunitate
 Editarea CD şi albumului foto
 Realizarea unui album cu fotografii ce surprind aspecte semnificative din activităţile desfăşurate
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Evaluarea proiectului:
Internă:
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Portofoliu comun al proiectului şi 5 portofolii de grup
Expoziţii cu lucrări realizate şi aduse de către preşcolari şi părinţi;
Jocuri şi activităţi, acţiuni organizate pe anumite teme de interes comun.
Diplome de participare la acest parteneriat: individuale, pentru grupa, invitaţi
Discuţii cu prşcolari, părinţii, cadre didactice privind impactul proiectului asupra lor, chestionar pentru părinţi,
cadre didactice, conducerea grădiniţei, invitaţi din domeniul educaţiei;

Externă:





Popularizarea proiectului educativ “De-a mine copil, la grădiniţă - tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi
activităţilor de învăţare la vârsta preşcolară” în cadrul în cadrul ISJ ILFOV, massmedia, prin raport de evaluare a
proiectului educativ pentru participarea la evaluarea naţională de a programelor si proiectelor educative 2016,
exemple de bune practici şi schimburi de experienţă CCD Ilfov;
Mediatizare în presă/televiziune şi Comunitatea locală.
Jocurile şi activităţile, actiunile din proiect vor fi publicate pe site-ul grădiniţei.

Impactul proiectului:






Schimb valoros de idei „familie-gradiniţă-comunitate”
Produsele finale vor aduce satisfacţii preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice.
Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă „ să ştii mai multe, să fii mai bun”, utilitatea educaţiei nonformale în
dezvoltarea preşcolarilor, toleranţa, bucuria de a a realiza produse şi servicii educative pentru comunitate.
Instrument de promovare a ofertei educaţionale a Grădiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
Instrument de promovare în cariera didactică a cadrelor didactice ale Grădiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea
Chiajna
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G) Resurse umane, materiale, financiare:
Resurse umane:










... Preşcolari ai Gradiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
5 Cadrele didactice ale Gradiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
Responsabil programe şi proiecte educative din Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
Comitetul Reprezentativ al Parinţilor din Gradiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna implicati direct in proiect
Părinţii ai preşcolarilor din Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
Reprezentanţii instituţiilor implicate din domeniul educaţiei, social, administrativ şi cultural
Invitati reprezentanţi ai comunităţii locale şi presă.
Manager „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
Director„Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna

Resurse materiale:














Material informativ despre activitatea părinţilor în grădiniţă desfăşurată în anii şcolari precedenţi 2012-2015 şi locul unde vom realiza
actiunile şi activităţile din cadrul proiectului
Filme documentare pentru prescolari, părinţi, cadre didactice realizate de specialistii privind jocurile şi activităţile specific vărstei preşcolare
Afişul şi promovara activităţilor proiectului
Afişe şi accesorii necesare suporterilor echipelor de fotbal
Preparate culinare specific alimentaţiei sănatoase preşcolare şi accesorii casnice
Trotinete şi accesorii sportive
Deşeuri reciclabile materiale textile, papetarie, lemn, plastic si accesorii textile
Aparat foto, computer, statie de sonorizare, suport sonor muzical
Carton, coli, acuarele, carioci, soch, pasta de lipit
Jucarii şi jocuri la schimb (donaţii)
Suporturi pentru expoziţie de fotografie-desen-colaj
Diplome, premii pentru final de proiect
transport autocar la Stadion şi Parcul din localitatea Chiajna

Resurse financiare:
-

Comitetul de părinţi;
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F) Sustenabilitatea proiectului:
 Diseminarea în unităţile partenere a metodelor de succes privind educaţia nonformală desfăşurată în
Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
 Contactare de noi parteneri în cadrul altor proiecte educative preşcolare.
 Instrument de promovare a ofertei educaţionale al Grădiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea
Chiajna
 Instrument de promovare în cariera didactică pentru cele 7 cadrele didactice ale Grădiniţei „Planeta
Copiilor II” din localitatea Chiajna
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PROTOCOL DE COLABORARE
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 18-22 APRILIE 2016
„Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Proiectului educativ
“De-a mine copil, la grădiniţă –
tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare, la vârsta preşcolară”
Se încheie prezentul protocol de colaborare între:
Cadre didactice Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna:
-

prof. MITROI TEODORA -educatoare grupa mică Buburuze.......................................
prof. IONESCU ALEXANDRA educatoare grupa mică Floricele..................................
educ. CAPLAGEA DELIA-educatoare grupa mică Pitici...............................................
prof. ŢUCMEANU ADINA -educatoare grupa mijlocie Fluturaşi
prof. PARALESCU RALUCA-prof.lb.engleză...................................................................
........................: :::::: :::::: ::::::: :::::: ::::::... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ....................... ................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ .................

Comitetul Reprezentativ al Părinţilor Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Conducerea Grădiniţei „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna
ŞOTAE VICTORIŢA director , Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna..........................................
VOICULESCU NICOLETA manager, Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna,.............................
MURGOCI SIMONA prof. resp. com. de progr. şi proiecte educative şcolare, extrascolare,
extracurriculare Grădiniţa „Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna............................
Prin prezentul protocol, persoanele mai sus menţionate se obligă să respecte planul de lucru şi termenele stabilite de comun acord,
precum şi responsabilităţile ce decurg pentru fiecare dintre ele.

20

GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR II” din localitatea CHIAJNA
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV

Proiect educativ “De-a mine copil, la grădiniţă –
tradiţii de ieri și azi privind evoluţia jocului şi activităţilor de învăţare, la vârsta preşcolară”
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 18-22 APRILIE 2016

„Să ştii mai multe, să fii mai bun”
Ziua
ora

Titlul/
denumirea
activităţii

Tipul
de
activitate

Modalităţi
de realizare/
desfăşurare

Luni
18.04

1.
„Carnavalul
materialelor
reciclabile.
Jucării
şi
costume din
materiale
reciclabile”

Sociocultural

A.
Activitate
practică:
a)„Haine de
carnaval din
materiale
reciclabile”
nivel II

9.0011.00

b)„Jucarii si
obiecte din
materiale
reciclabile”
nivel I
16.0018.00

2.
„Jocurile
de grup ale
copilariei
mele”

B.
Joc cu text si
cant, joc
distractiv
Nivel I, II
„Ursul
doarme”,

Locul
desfăşurării

Grădiniţă

Coord.
de activitate

Participan
ţi

Instituţii
partenere

Obiective

Evaluare

Murgoci
Ţucmeanu
Mitroi
Ionescu
Caplagea
Paralescu

Preşcolari
Cadre
didactice
Părinţi
Invitaţi

Gradiniţă

-Familiarizarea preşcolarilor
cu jocuri şi activităţi din
copilaria părinţilor
-Formarea deprinderilor şi
comportamentelor de
manualitate, utilitatea
jocurilor si jucariilor
confecţionaste din material
reciclabile
-Exersarea abilităţilor
artistico-plastice, muzicale
şi practice în colaj, joc de
grup
-Formarea unei atitudini
despre apartenenţa la un
grup social, moral-civice,
joc de grup
- Exersarea unor deprinderi
de comportare adecvate, in
cadrul unei institutii de
învăţământ preşcolar, de
îngrijire- ocrotire-educaţie

Expoziţie
lucrari practice

Sotae V.
Director
Voiculescu
N.
Manager

Parada
costumelor

Portofoliu de
grup,
Portofoliu de
activitate
Chestionar
pentru
Părinţi
Preşcolari
Cadre
didactice
Conducere
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preşcolară, aplicând
cunoştinţele însuşite;
-Respectarea regulilor de
joc, securitate şi deplasare
în grup

„Ţaranul e pe
camp”,
„Am o Casuta
mica”,
„Statuile
muzicale”
Marţi
19.04
9.0011.00

16.0018.00

1.
„Suporterii
echipei de
fotbal
a
tatălui meuGaleria
suporterilor
echipelor
taţilor
noştri!”,

2.
„Campionat
ul de fotbal
al
GrădiniţeiEl e tatal
meu!”

Miercuri

20.04
9.0011.00

Sociocultural

„Aşa suntem
noi- acasă, la
grădiniţă, şi
în parc!”

Sociocultural

A.
Activitate
practica:
„Confecţiom
poster,
coifuri,
embleme,
lozinci spuse
şi scrise
pentru a fi
suporterii
echipelor de
fotbal”

B.
Vizionam
meciul de
fotbal al
parinţilor
la Stadionul
din Chiajna
A.
Vizionare
filmari
tematice
„KaraokeMelodia
preferată a
familiei mele-

Grădiniţă

Murgoci
Ţucmeanu
Mitroi
Ionescu
Caplagea
Paralescu

Preşcolari
Cadre
didactice

Gradiniţă

Părinţi

Sotae V.
Director
Voiculescu
N.
Manager

Stadionul
din Chiajna

Grădiniţă

Personalul
Stadionul
ui
Invitaţi
Arbitri

Stadionul
din
Chiajna

Murgoci
Ţucmeanu
Mitroi
Ionescu
Caplagea
Paralescu

Preşcolari
Cadre
didactice

Grădiniţă

Sotae V.

Reprezenta

Părinţi
Invitaţi

-Familiarizarea copiilor cu
mediul sportiv, rolul
competiţiilor sportive,
respectarea regulilor unui
joc sportiv, întreceri
sportive
-Formarea deprinderilor şi
comportamentelor practice
a susţine o echipă sportivă
prin postere, embleme,
lozinci spuse şi scrise
-Formarea deprinderilor de
socializare, de participare la
un eveniment sportiv pe
stadion, fair-play,
apartenenţă la grup social
.-Respectarea regulilor de
participare la un eveniment
sportiv pe un stadion,
securitate şi deplasare în
grup

-Familiarizarea copiilor cu
jocuri şi activităţi de
petrecere a timpului liber in
familie, intre prieteni
-Formarea deprinderii de
consuma preparate făcute în
casă
-Familiarizarea cu etapele

Expoziţie
lucrari practice
Parada
echipelor şi a
suporterilor
Portofoliu de
grup,
Portofoliu de
activitate
Chestionar
pentru Părinţi
Preşcolari
Cadre
didactice
Conducere

Portofoliu
filmări
tematice
Expozitie
Culinara
Parada
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Director

Aceştia
suntem noi!”
16.0018.00

Joi
21. 04
9.0011.00

„TROC
târgul
de
jucări- Aşa
am făcut şi
noi
cănd
eram
copii”,

Sociocultural

B.
Concurs
culinar
„Felul de
mâncare
preferat al
familiei
mele- Ea e
mama
mea!”
Concurs
sportiv
„ De-a mine
copil la
Concursul
de
trotineteCu mic şi
mare la
concurs!”
A.
Tărg de
jucării
„TROC
târgul de
jucări- Aşa
am făcut şi
noi cănd eram
copii”

Voiculescu
N.
Manager

nt
Consiliul
Local

Parcul
din
Chiajna

Parcul
din
Chiajna

Grădiniţă

Murgoci
Ţucmeanu
Mitroi
Ionescu
Caplagea
Paralescu
Sotae V.
Director
Voiculescu
N.
Manager

Preşcolari
Cadre
didactice
Părinţi
Invitaţi

Grădiniţă

preparării unor specialităţi
culinare pentru copii
-rolul preparatelor culinare
în creşterea sănătoasă a
copiilor
-Familiarizarea copiilor cu
mediul sportiv, rolul
competiţiilor sportive,
respectarea regulilor unui
joc sportiv, întreceri
sportive
-Formarea deprinderilor de
socializare, de participare la
un eveniment sportiv în
parc, fair-play, apartenenţă
la grup social
-Respectarea regulilor de
participare la un eveniment
sportiv în parc, securitate şi
deplasare în grup

-Familiarizarea preşcolarilor
cu ce înseamnă „troc”
posibilitatea de a face
schimb de jucării,
achiziţionarea sub formă de
troc a altor jucarii preferate
-Formarea deprinderilor
practice de a utiliza corect,
păstra jucarii, păpuşi,
accesorii si obiecte
decorative

echipelor
Portofoliu de
grup,
Portofoliu de
activitate
Chestionar
pentru Părinţi
Preşcolari
Cadre
didactice
Conducere

Expoziţia
Targului de
jucarii
Portofoliu de
grup,
Portofoliu de
activitate
Chestionar
pentru Părinţi
Preşcolari
Cadre
didactice
Conducere
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Vineri
22.04
9.0011.00

„De-a mine
copil,
la
grădiniţăAm fost şi
noi copii!”

Sociocultural

A.
Expoziţie de
fotografiidesene-colaje

Grădiniţă

„De-a mine
copil, la
grădiniţă- Am
fost şi noi
copii!”
B.
Portofoliu de
proiect

Murgoci
Ţucmeanu
Mitroi
Ionescu
Caplagea
Paralescu

Preşcolari
Cadre
didactice
Părinţi
Invitaţi

Sotae V.
Director
Voiculescu
N.
Manager

Festivitatea
de premiere

Grădiniţă

-Familiarizarea copiilor cu
etapele de realizare a unei
expoziţii de fotografiidesene-colaje
-Formarea unor deprinderi a
participa la o expoziţie cu
propriile materiale
-Realizare colaje, desene, cu
tema proiectului
-Familiarizarea copiilor cu
etapele de realizarea a unui
eveniment
festiv
,
participand
activ
la
festivitatea de premiere

“De-a mine
copil, la
grădiniţă –
tradiţii de
ieri și azi
privind
evoluţia
jocului şi
activităţilor
de învăţare la
vârsta
preşcolară”
Resp. Comisie de programe şi proiecte educative şcolare, extraşcolare, extracurriculare

prof. Murgoci Simona

Expozitie
tematică
Festivitate de
premiere
Portofoliu de
grup,
Portofoliu de
activitate
Chestionar
pentru Părinţi
Preşcolari
Cadre
didactice
Conducere

Director

prof. Sotae Victorita
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