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RAPORT  ACTIVIT ĂȚI PROIECT NA ȚIONAL 

"CURCUBEUL SCHIMBĂRII" 

SEMESTRUL I 

 Proiectul are ca punct de plecare nevoia de schimbare în rândul populației preşcolare şi părinților 
privind stilul de lucru cu copiii, metodologia aplicată, atitudinea şi viziunea cadrelor didactice care 
lucrează în această treaptă a învăţământului preuniversitar. În contextul ideilor promovate de cercetări 
specializate în pedagogie, psihologie, antropologie etc, prin proiectul acesta se acordă o mai mare 
importanţă vârstei timpurii pentru a stimula posibilităţile de manifestare ale copiilor pentru a face faţă 
provocărilor de orice tip, prin ameliorarea unor probleme privind abandonul, analfabetismul şi eşecul 
şcolar, incultura, vandalismul, inadaptarea socială, imposibilitatea găsirii şi păstrării unui loc de muncă.    

Activitățile derulate la nivelul Grădiniței nr. 1 Târgoviște, au avut următoarele obiective: 

� Însuşirea corectă a comportamentelor sociale 
� Identificarea şi exersarea abilităţilor personale/ inteligenţelor multiple pentru cel puţin 

60% din copiii din grupul ţintă;              
� Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii în vederea pregătirii pentru afirmare şi exersarea 

abilităţilor personale pentru cel puţin 60% din copiii din grupul ţintă 
� Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului, 

precum şi a unor practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe 
cunoaşterea nevoilor şi valorilor comunităţilor 

� Crearea unei strategii individualizate pentru a sprijini evoluţia favorabilă, în ritm propriu, 
a fiecărui preşcolar şi pentru compararea sincronică şi diacronică a acesteia 

� Dezvoltarea abilităţilor personale de comunicare şi relaţionare pentru fiecare cadru 
didactic implicat în proiect 

� Executarea unor produse de grup pentru identificarea abilităţilor şi inteligenţelor multiple 
ale copiilor proprii de către cel puţin un părinte al fiecărui preşcolar 

� Efectuarea unor activităţi comune copii – părinţi – cadre didactice - membri ai 
comunităţii locale pentru dezvoltarea spiritului de echipă al tuturor participanţilor 

 

În urma derulării activităților din cadrul proiectului, s-a realizat o analiză SWOT. 

PUNCTE TARI 
• Comunicarea între cadrele didactice din echipa 

de proiect 
• Managementul operaţional al proiectului, prin 

detalierea planului de activităţi, stabilirea 
resurselor (umane, materiale, de timp), a 
responsabilităţilor şi a rezultatelor aşteptate 

• Sprijinul acordat proiectului de familiile 
preșcolarilor participanţi la activităţile 
proiectului 

PUNCTE SLABE 
• Resurse financiare insuficiente 

pentru achiziționarea 
materialelor necesare. 
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• Interesul comunităţilor locale pentru 
dezvoltarea şi succesul parteneriatului 

OPORTUNITĂȚI 
 

• Îmbunătățirea competențelor pedagogice 
• Creșterea stimei de sine  

 
 

AMENINTĂRI 
• Inadaptare socială a actorilor 

implicați în derularea 
proiectului 

 MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

La finalul fiecărei activități, cadrele didactice au completat fișa de monitorizare a activității, fi șă 
însoțită de dovezile realizării activității. 

DENUMIREA 
ACTIVIT ĂȚII 

OBIECTIVE DESCRIEREA 
ACTIVIT ĂȚII 

PARTICIPAN ȚI  IMPACTUL 
ACTIVIT ĂȚII 

 
 
 

    

 

În urma centralizării acestor fișe, responsabilul comisiei a realizat un buletin informativ, pentru 
fiecare lună. 

Evaluarea activităților derulate până la prezenta raportare a fost realizată prin aplicarea unui 
chestionar cadrelor didactice. Produsele activităților derulate(fotografii, lucrări ale copiilor) au fost 
postate pe site-ul grădiniței www.gradinita1tgv. Tehnica fotolimbajului a fost utilizată cu succes ca 
modalitate de explorare post-eveniment în cadrul activităților derulate în Comisia Metodică, fotografiile 
realizate de cadrele didactice la activităţile proiectului oferind posibilitatea unei aprofundări/sinteze atât 
în plan raţional, cât şi în plan afectiv, prin valorificarea curriculum- ului ascuns. Această tehnică v-a sta  
la baza realizării albumului de fotografii de la finalul proiectului care oferă repere referitoare la 
rezultatele şi impactul proiectului  

IMPACTUL ACTIVIT ĂȚILOR DERULATE 

Impactul asupra preșcolarilor: 

� îmbunătăţirea  aptitudinilor sociale  
� creşterea motivaţiei  
� creşterea  încrederii în sine 
� lărgirea orizontului cultural  
� creşterea interesului copiilor pentru a desfăşura  activitaţi de voluntariat  şi caritate 
� îmbogăţirea cunoştinţelor în diverse domenii: literatură, arte plastice, istorie şi civilizaţie. 
� perfecţionarea competenţelor sociale (asumare de responsabilităţi, spirit de echipă, 

atitudine critică faţă de propria activitate, dorinţa de autodepăşire 

Impactul asupra cadrelor didactice 

� îmbunătăţirea  aptitudinilor sociale  
� creşterea motivaţiei  
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� creşterea  încrederii în sine 
� dezvoltarea competenţelor manageriale (management de proiect)               
� creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea strategiilor şi metodelor didactice 

 
Impactul  asupra comunităţii locale 

� participarea  părinţilor în măsură mai mare 
� colaborare mai intensă cu companii locale 
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LUNA OCTOMBRIE 

TEMA  

‟NE JUCAM, DESPRE ALIMENTE INVATAM!- ZIUA ALIMENTATI EI SANATOASE” 

OBIECTIVE 

� Utilizarea limbajului specific educației pentru sănătatea alimentației. 

� Formarea unor atitudini și comportamente responsabile privind sănătatea alimentației. 

� Dezvoltarea capacității de a rezolva situații-problemă privind sănătatea. 

� Dobândirea autonomiei privind sănătatea și igiena alimentației 

INDICATORI DE EVALUARE 

 Procentul de participare- cel putin 85% din numarul cadrelor didactice, prescolari, parinti 
implicati in proiect 

MOD DE REALIZARE - parada legumelor și fructelor, discuții cu cadre medicale. Realizarea de 

meniuri sănătoase. 
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LUNA NOIEMBRIE 

TEMA   

 ‟O POVESTE SĂ-ȚI MAI SPUN„-ZIUA INTERNA ȚIONAL Ă A COPILULUI 

OBIECTIVE: 

 Realizarea unor structuri verbale 

 Utilizarea structurilor de început și final specifice poveștilor 

 Stimularea creativității copiilor 

INDICATORI DE EVALUARE 

 Procentul de participare- cel putin 85% din numarul cadrelor didactice, prescolari, parinti 
implicati in proiect 

MOD DE REALIZARE : lecturi după imagini, activități derulate în parteneriat cu părinții,povești 

realizate de preșcolari, vizită la biblioteca grădiniței. 
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CCUURRCCUUBBEEUULL  SSCCHHIIMMBBĂĂRRIIII                                                                                                          GGRRĂĂDDIINNIIȚȚAA  CCUU  PP..PP  NNRR..11  
                    22001133--22001166                                                                                                                                                                  TTÂÂRRGGOOVVIIȘȘTTEE  
 
                    
 

LUNA DECEMBRIE 

TEMA:  

 „UN GÂND, UN DAR, O BUCURIE! ‟ 

OBIECTIVE: 

 Înțelegerea termenului ‟solidaritate„; 

 Identificarea solidarității ca o valoare. 

 conștientizarea rolului pe care îl au preșcolarii în schimbarea condițiilor de viață a copiilor 
defavorizați 

INDICATORI DE EVALUARE 

 Procentul de participare- cel putin 85% din numarul cadrelor didactice, prescolari, parinti 
implicati in proiect 

MOD DE REALIZARE - activitate de voluntariat, donații de haine, dulciuri și jucării. 
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LUNA IANUARIE 

TEMA:  

“Mos Ion Roata si Unirea‟ 

OBIECTIVE: 

 Cunoașterea unor elemente de istorie care definesc portretul spiritual al poporului român 

 defavorizați 

INDICATORI DE EVALUARE 

 Procentul de participare- cel putin 85% din numarul cadrelor didactice, prescolari, parinti 
implicati in proiect 

MOD DE REALIZARE - activități cultural artistice, dramatizare. 
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