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RAPORT DE ACTIVITATE
asupra activităţlior extracurriculare desfăşurate în sem I
anul şcolar 2017-2018

Responsabil Comisie pentru proiecte, programe educative și parteneriate,
Prof. Păpurică Mariana

Grădiniţa cu program prelungit „VOINICEL” este situată în zona Mircea Vodă a municipiului Călăraşi.
I. Datele de contact ale instituţiei:
·0 telefon / fax: 024333343
·1 email: gradinita9.voinicel@gmail.com;
II. Conducerea instituţiei:
·2 Director: prof. Voicu Aurelia
III. Responsabil educativ- prof.Papurica Mariana
·3 tel. 0731126903
·4 email: papurica_mariana@yhoo.com

Obiectiv: Evaluarea activităţii desfăşurate de comisia pentru proiecte, programe educative și
parteneriate, pe semestrul I,an şcolar 2017-2018
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor
obligatorii, sau activităţi desfăşurate în afara spaţiului educaţional al grădiniţei. Este vorba
despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor.
Activitatea s-a desfăşurat conform planificării, atingând scopul şi obiectivele propuse.
Acţiunea extraşcolară s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la prescolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor, activ – participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Scopul activităţilor a vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul
comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
Procesul de învăţare prin joc;
Organizarea adecvată a ambientului educativ;
Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE: În anul școlar 2017-2018, Grădiniţa cu Program Prelungit
“Voinicel”Călăraşi, și-a propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor
cadrelor didactice , o serie cât mai variată de activități în cadrul proiectelor și programelor
educative, dar și cu ocazia altor evenimente sau activitati în parteneriat, în care să implice
afectiv, motivațional și conștient toți preșcolarii grădiniței, și, pe cât posibil, toți partenerii
implicați în educație (familie, alte instituții de învățământ, Biserica, Muzeul,Şcoala, Cabinet
stomatologic, Biblioteca Județeană, Politia, factori economici etc.).
Participarea copiilor la concursuri/Programe/ proiecte educaţionale
Concursului judeţean de dans popular „MOŞTENITORII”, concurs ce face parte din
Proiectul Educaţional Naţional „Curcubeul Schimbării"
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proiect educaţional ,,Rafa Girafa,,
Proiect educaţional ,,Patrula ECO,, (CCDG, Ed. DC. Sfera);
Proiect educaţional ,,Steagul verde,, (CCDG, Ed. DC Sfera);
Parteneriat cu CCDG şi Editura DC Sfera: ,,Ziua verde a Eco-Şcolilor din România”
Proiect educaţional ,,Pifco,, (AIPODLC Călărași
Proiect Naţional” KREUL”
P rogram educațional pentru copii- Limba engleză pentru cei mici,,

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU PRILEJUL DIFERITELOR SĂRBĂTORI ŞI
EVENIMENTE

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse:
teatre de păpuşi, serbări cu diferite ocazii,, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc.
S-au desfăşurat plimbări în natură ce au cuprins activităţi de protejare a mediului
înconjurător, activităţi cu tema/ Ce se întâmplă în natură!/ Haideţi la plimbare!/ Coşuleţul
toamnei!
Cinstim Ziua de “1 Decembrie” ; „ Ziua Unirii”- comemorarea zilei printr-un program artistic
susţinut de preşcolari, în grădiniţă.
O altă activitate plăcută ,,Cartea prietena mea” s-a desfaşurat sub forma unei vizite la
Biblioteca Judeţeană Călăraşi. Aici au aflat modul de pastrare al carţillor, din ce este alcatuită
o carte, am ascultat cateva poveşti indrăgite iar la sfarşit a fost organizat concursul ,,Micul
recitator”.
 „Am plecat la colindat”: Primăria Municipiului Călăraşi
 Program artistic oferit cu ocazia sărbătorilor de iarnă ” Ghetuţa lui Moş Nicolae/
Lângă bradul de Crăciun!”
Preşcolarii de la Grădiniţa Voinicel au participat şi în acest an la spectacolul „Moştenitorii”
ediţia a IIIa, cu un moment artistic pregătit de educatoarele: Achim Mariana, Florea Daniela,
Stoia Camelia
Cu ocazia zilei eminesciene, preşcolarii grupelor mari au susţinut un recital de poezie
şi căntec cu tema: Luceafărul poeziei româneşti/ Somnoroase păsărele
ACTIVITATEA COMITETULUI DE PĂRINŢI
Participarea familiei în procesul educațional reprezintă o condiţie pentru realizarea activităţii,
părinţii fiind nu numai partenerii serioşi şi activi cât şi beneficiarii unei munci colective
ramificată în diverse servicii de calitate prestate în folosul copiilor.
În conformitate cu principiile managementului educaţional personalul didactic şi părinţii au fost
consultate în luarea actului decizional, prin intermediul intaâlnirilor Consiliului de
Administraţie, şedinţe cu comitetele de părinţi, şedinţele cu părinţii la grupe.
Consiliul reprezentativ al părinţilor s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci
când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes
general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi organizării diferitelor aspecte de ordin
intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiveducativ.

.Promovarea activiţăţilor şcolare si extrascolare in presa locală
Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin spectacole,
recitaluri, concursuri, competiţii pentru copii;
1. Tipul activitatilor: cultural –artistice, educaţie religioasă, educaţie practică, concurs,
drumeţie, excursie .
2. Resurse implicate: Educatoarele, preşcolarii, părinţii
3. Parteneri implicaţi: Şcoala, Biserica, Muzeul, Biblioteca, Poliţia
4. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:
Biblioteca, Muzeul Dunării de Jos, Biserica Sf.Ap. Petru și Pavel Calaraşi, Biserica Sf Nicolae
Călăraşi, sala de grupă, curtea gradiniţei, natură..
5. Obiectivele urmărite :
Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de
adaptare şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
6. Modalităţi de evaluare a activităţii: jocuri, colaje, chestionare copii, poze, expozitie,
dialog evaluativ.
7. Rezultatele înregistrate:
La toate activităţile desfăşurate au participat toţi preşcolarii, fapt ce dovedeşte că activităţile
realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reusit sa trezeasca interes si o
implicare activă a copiilor si a parinţilor. Au dobândit o mare cantitate de informaţii despre
animale, despre muncă şi viaţa. S-au format reprezentări simple despre structura şi condiţiile
de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre
frumuseţile şi bogăţiile patriei. În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber,
preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om
şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul
unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil
va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând
nemărginită afecţiune faţă de ele.
Plimbările şi drumeţiile au fost bine primite de către copiii din grădiniţă, participând cu multă
plăcere.
Formarea, dezvoltarea, modelarea trasaturilor de voinţă şi caracter in raport cu modelele de
comportament social prezentate prin exemplificari de origine diversă:povestiri,convorbiri. etc.
8. Concluzii:
Prin modul relaxat de desfăşurare, copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi
adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. De asemenea, această
activitate duce la creşterea coeziunii de grup în grădiniţă prin orientarea spre munca în
echipă. Copiii manifestă deschidere spre nou, caută soluţii la problemele care necesită
rezolvare sunt mai responsabili.
Copii si-au deprins un comportament civilizat si adecvat locului, şi-au educat rabdarea, au
luat contact vizual cu obiectele de cult, si-au propus sa fie mai buni, mai iubitori, mai
prietenosi, sa fie cinstiti,sa dovedeasca ca sunt buni parteneri sociali.
9. Analiza SWOT:
a) Puncte tari: buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale;
-munca în echipă;

-implicarea în activităţi a copiilor şi cadrelor didactice în realizarea obiectivelor;
-crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;
-copilul este pus in contact direct mediul inconjurator, favorizand satisfacerea
curiozitătii;
– colaborarea eficientă intre :părinţi, educatoare, copii preot, instiuţii ale statului
b)Puncte slabe: – reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi;
– fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de
elevi;
-varsta prea fragedă a unor copii;
-timp nefavorabil.
c)Oportunitati: dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni
organizate în parteneriat;
– creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
– promovarea valorilor/ obiceiurilor/ tradiţiilor naţionale şi europene
d) Amenintari: -insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor de principal
partener educaţional al grădiniţei;
10. Recomandări şi sugestiii de ameliorare a programului:

In concluzie, avand in vedere rezultatele si experien'a acestor activităţi consideram ca
avem deja baza necesară pentru a imbunătăţi astfel de activităţi care sunt binevenite şi
suplimentează activităţile extracurriculare ale grădiniţei.
Activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi rapoartele diferitelor activităţi desfaşurate
se regăsesc pe site-ul Grădiniţei "Voinicel" Călăraşi

http://www.voinicel-calarasi.ro/content/programe-proiecte.php
Raport întocmit C.P.P. prof. Păpurică Mariana
Director, prof. Voicu Aurelia

