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Concursul judeţean de postere - „Familia, dincolo de 

cuvinte” (15 mai 2017) 

15 mai, Ziua Internaţională a Familiei a fost 

marcată de Grădiniţa cu program prelungit nr.1 

Târgovişte, prin derularea Concursului Judeţean de 

postere cu participare directă, intitulat „Familia, 

dincolo de cuvinte” (coordonatori: dir. prof. Dăscălescu 

Tinica, prof. Popescu Florina, prof. Ciobanu Elena Monica). 

Concursul aflat la cea de-a treia ediţie, a reunit un număr de 135 preşcolari (47 din 

mediul rural şi 88 din mediul urban), 52 de cadre didactice din învăţământul preşcolar 

(15 de la grădiniţe cu program normal şi 37 cadre didactice de la grădiniţe cu program 

prelungit) din 20 de unităţi de învăţământ preşcolar (10 grădiniţe cu program normal şi 

10 grădiniţe cu program prelungit). Concursul a facut parte din Calendarul 

Activităţilor Educative derulate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

susţinut de parteneri educaţionali ai comunităţii precum Biblioteca Judeţeană ”I.H. 

Rădulescu” şi Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. „Familia reprezintă prima 

structură care lasă amprente adânci în formarea şi educarea copilului, părinţii având 

rolul unor educatori. Unitatea de învăţământ are menirea de a conştientiza faptul că 

odată cu intrarea copilului în grădiniţă, funcţiile educative ale familiei nu încetează, ci 

se amplifică în sprijinirea copilului preşcolar. Familia devine un participant activ în 

demersul didactic şi ziua de 15 mai reprezintă un prilej de a exprima prin intermediul 

artei, emoţii şi sentimente pentru cei care le oferă un univers minunat, al copilăriei”, 

spune prof. Dăscălescu Tinica, director Grădiniţa cu program prelungit nr.1 

Târgovişte. Lucrările copiilor au fost evaluate de profesori de marcă ai învăţământului 

dâmboviţean, specialişti în domeniul arte, iar activitatea copiilor a fost răsplătită prin 

prezenţa unui animator, întregind bucuria şi atmosfera de sărbătoare prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Internaţionale a Familiei. Lucrările copiilor au putut fi vizionate în 

cadrul expoziţiei 

organizate în sala de 

conferinţe a Bibliotecii 

Judeţene Dâmboviţa. 
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     De ce ”Școala altfel”? Programul național ”Școala altfel” 

contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților             

socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor, prin includerea 

activităților educative:transdisciplinare; experiențiale/ de învățare 

prin experiență; proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, 

organizații non-guvernamentale și/sau agenți economici;  inovatoare 

pentru contextul în care sunt derulate; bazate pe constatările unor 

cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. 

     După încheierea programului ”Școala altfel”: Copiii și tinerii vor 

învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–

emoționale; Profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar 

activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit 

eficiente; Colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea 

sarcinilor și provocărilor zilnice; Părinții și membrii comunității vor 

simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și tinerilor. 

 Pentru că programul ”Școala altfel”: Valorizează soluțiile practice, 

dezvoltate de profesori; Vine în completarea experiențelor de 

învățare pe discipline; Răspunde intereselor copiilor preșcolari/ 

elevilor; Este un proiect de echipă: director, cadre didactice, 

consilier educativ, învățători, diriginți, reprezentanți ai elevilor și 

părinților etc. Mobilizează părinții și comunitatea; Se bazează pe 

profesionalismul directorilor și cadrelor didactice. 

                         (Școala altfel-Ghid de implementare 2016) 
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Prof. GRECU MIHAELA/Prof. SĂNDULESCU ELENA CĂTĂLINA 

Este  al șaselea an în care Ministerul Educației, prin săptămâna ”Școala 

altfel”,  susține educația alternativă prin activități informale pentru copii. Profesorii 

sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul activităților, pe 

baza propunerilor venite din partea părinților și copiilor. Este important ca activitățile 

alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală, mai ales la 

nivelul preșcolar. 

Astfel, la Grupa Mică ”A”- Albinuțele, programul ”Școala altfel–2017” a cuprins 

următoarele activități: 

 LUNI, 22 mai 2017 – Activități culturale și artistico-plastice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.edu.ro/
https://www.bluparty.ro/activitati-scoala-altfel-548/
https://www.bluparty.ro/activitati-scoala-altfel-548/
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 MARȚI, 23 mai 2017 – ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE: 

Vizita la salina artificială: 

                                                                                                         
               Albinuțele Master-Chef: 

    

 
 

 MIERCURI, 24 mai 2017 – ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
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  JOI, 25 mai 2017 – ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PSI 

       

 

 

 

 

 VINERI, 26 mai 2017 – ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE RUTIERĂ 

 

 

 

 

 

 

 

         Dintre obiectivele urmărite în cadrul acestor activități, amintim:  

 Stimularea expresivității și creativității prin realizarea unor desene, picturi; 

 Educarea spiritului de echipă și colaborare; 

 Cunoşterea importanţei unui mediu curat, nepoluat pentru păstrarea sănătăţii și 

a unei alimentații sănătoase; 

 Formarea unui comportament civic corect, adecvat, în situații de urgență; 

 Înţelegerea consecinţelor nerespectării regulilor de securitate a vietii, în caz 

de incendiu, în caz de cutremur; 

 Cunoașterea unor norme elementare de circulaţie a bicicletelor pe drumurile 

publice; 

  Respectarea regulilor de joc; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare și relaționare. 

Săptămâna ”Școala altfel”  este un program dedicat activităților 

extracurriculare și extrașcolare. În această săptămână specială, ne-am străduit să le 

oferim copiilor cele mai interesante experiențe de învățare neconvenționale, pe 

măsura vârstei celor mici și a posibilităților existente. 
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Prof. FLORINA POPESCU/Prof. GAVRILĂ MIHAELA 

        În săptămâna 22.05-26.05.2017, copiii, părinţii şi educatoarele grupei mică 

”B”-Strumfii, au fost implicaţi în derularea programului național “Şcoala altfel”. 

Activităţile programului s-au desfasurat sub genericul “Ştrumfii şi lumea lor 

minunată ”, cuprinzând activităţi de: educaţie artistică (“Atelierul de olărit al lui 

Papa Ștrumf”; “Ștrumfii și pensulele lor fermecate”); educaţie rutieră (“Ștrumfii 

învață să circule corect”; “Ștrumful Bleguț pleacă la plimbare!”); educaţie pentru 

sănătate și stil de viață sănătos (“Papa Ștrumf este sănătos!”; “Ștrumf Master 

Chef”); educaţie culturală (“Ștrumfița merge la teatru”; “Bunica Ștrumf îmi citește o 

poveste”); educaţie pentru cetăţenie democratică (“Ştrumfii şi drepturile lor”; 

”Ștrumfii- toți pentru unul, unul pentru toți!”). 

         

          Programul “Şcoala altfel” a presupus implicarea copiilor şi a cadrelor didactice 

în activităţi care să răspundă intereselor şi preocuparilor diverse ale copiilor, să pună 

în evidenţă talentele si capacităţile acestora în diferite domenii. Activităţile din 

cadrul atelierelor de olărit şi pictură au contribuit la valorizarea abilităţilor artistico-

plastice ale copiilor.  
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Întâlnirea cu agentul de circulație și concursul de trotinete, triciclete, biciclete   

desfăşurat în curtea grădiniţei au contribuit la dobândirea unor cunoştinţe 

referitoare la educaţia rutieră şi exersarea unor deprinderi de respectare a regulilor 

de circulaţie. 
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     Dezvoltarea competențelor de comunicare prin cultivarea interesului pentru 

teatru, a gustului estetic în domeniul literaturii, prevenirea dificultăților de învățare a 

copiilor-înțelegerea textului au constituit câteva din asăectele pe care le=am urmărit 

în ziua dedicată activităților cultural artistice. Prezența bunicilor copiilor în sala de 

grupă în cadrul atelierului de lectură au contribuit la trasmiterea valorilor și 

tradițiilor conservate de-a lungul generațiilor. 

 

 Activitățile de educaţie pentru sănătate și stil de viață sănătos au implicat 

creşterea interesului tuturor categoriilor de persoane care se ocupă de îngrijirea, 

protecţia şi educarea copiilor din grădiniţe şi familie, pentru alimentaţie și stil de 

viață sănătos. 
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Acţiunea  caritabilă în parteneriat cu Grădinița Gorgota și Crucea Roșie, a 

contribuit la facilitarea participării părinţilor şi copiilor la acţiuni de voluntariat, de 

caritate, la formarea unor atitudini precum: toleranţă şi respect pentru diversitate. 
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 Programul “ ŞCOALA ALTFEL ” a fost o ocazie de a iniţia acţiuni prin care să se 

valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele  copiilor în domenii 

cât mai diverse şi interesante.                                   

 

 

Prof. FLORINA POPESCU 

Motto: „Un drum de o mie de leghe începe cu un pas.” (Lao Tsu) 

 

        Proiectele eTwinning sunt parteneriate între cadrele didactice din Europa, 

facilitate de platforma educațională europeană eTwinning, www.etwinning.net,  în care 

sunt implicate sute de mii de cadre didactice și milioane de copii. eTwinning este cel 

mai motivant și creativ spaţiu de dezvoltare interculturală consacrat cadrelor 

didactice şi copiilor din învăţământul preuniversitar din Europa. 

În acest an școlar copiii grupei mici, Ștrumfii, au fost implicați în derularea 

proiectului eTwinning ”The wheel of Seasons”, cu participarea copiilor și cadrelor 

didactice din grădinițe/școli din Italia, Grecia, Spania, Cehia, Turcia și România. 

Proiectul și-a propus să realizeze o călătorie virtuală prin cele patru anotimpuri, prin 

antrenarea tuturor simțurilor, prin cunoașterea unor tradiții, legende, povești, 

cântece, dansuri, jocuri, poezii specifice fiecărei țări. 

http://www.etwinning.net/
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          Scopul proiectului a fost acela de a descoperi experiența minunată și 

miraculoasă a celor patru anotimpuri, prin antrenarea celor cinci simțuri. În plus, 

proiectul a avut ca scop îmbunătățirea abilităților de comunicare ale copiilor, în limba 

maternă și într-o limbă străină. Activitățile proiectului au fost programate să se 

deruleze pe parcursul celor patru anotimpuri, realizându-se activități și produse 

pentru fiecare anotimp, organizându-se întâlniri on-line prin intermediul Skype, etc. 

Prin metode euristice copii au fost ajutați să pună întrebări și să formuleze 

răspunsuri, aceasta i-a ajutat la stimularea dorinței de a cunoaște și de a 

experimenta.  

Toate aceste activități au fost consemnate într-un jurnal comun, on-line, care 

reprezintă produsul final al proiectului. Jurnalul este împărțit în patru capitole, câte 

unul pentru fiecare anotimp, iar fiecare capitol consemnează activitățile realizate de 

către copii. După fiecare anotimp copiii au votat on-line, activitatea preferată. 

Marele beneficiu al acestui proiect l-a constituit activitatea într-o echipă, care 

muncește  și se distrează împreună. Copiii au urmărit, pe toată perioada derulării 

proiectului, toate materialele partenerilor de proiect, astfel încât au avut 

posibilitatea de a cunoaște mulţi copii şi profesori din Europa, preocupaţi de temele şi 

programul proiectului. 
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Prof. MĂDĂLINA ÎMPĂRĂȚEL/Prof. VERONICA FURCOI 

Programul ”Școala altfel” a fost și este o provocare pentru mulți profesori, 

consilieri educativi, elevi, preșcolari, părinți și directori. Aceste Mulțumiri sunt 

dedicate tuturor celor care au adus în „Școala altfel” entuziasmul primilor ani de 

studiu, când preșcolarii pășesc cu emoție și curiozitate în clasă, care s-au străduit să 

umple cu fond „Școala altfel” și au reușit să depășească provocările inerente 

implementării programului.  

Programul „Școala altfel” contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a 

abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/ elevilor; valorizează soluțiile 

practice, dezvoltate de profesori; vine în completarea experiențelor de învățare pe 

discipline; răspunde intereselor copiilor preșcolari/ elevilor; e un proiect de echipă: 

director, cadre didactice, consilier educativ, învățători, diriginți, reprezentanți ai 

elevilor și părinților etc; mobilizează părinții și comunitatea; se bazează pe 

profesionalismul directorilor și cadrelor didactice. 

După încheierea programului ”Școala altfel” preșcolarii învăță mai eficient și își vor 

folosi mai bine abilitățile socio–emoționale; profesorii vor folosi pe tot parcursul 

anului școlar activitățile/metodele testate în “Școala altfel” care s-au dovedit 

eficiente; colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și 

provocărilor zilnice; părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei 

contribuții la educația copiilor și tinerilor. 

Pentru o imagine cât mai fidelă a progresului preșcolarilor pe timpul programului 
“Școala altfel”, se evaluează cunoștințele, abilitățile și/sau atitudinile vizate de 

program atât la începutul, cât și la încheierea sa. Așteptarea ca niște abilități, dar mai 

ales atitudini, să se dezvolte semnificativ  pe durata a cinci zile, cât durează 

programul ”Școala altfel”, este însă nerealistă. Ceea ce putem face este să extindem 

această evaluare și în afara limitelor ”Școlii altfel”, legând strâns ocaziile de învățare 

din cursul acestei săptămânii, de dezvoltarea competențelor de învățare și a 

abilităților socio-emoționale în ansamblul proceselor instructiv-educative. 
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GRUPA MIJLOCIE “B”-INIMOȘII 
Prof. NISTOR ALICE/Prof. STĂNCIULICĂ STELUȚA 

 

          Ziua de luni le-a adus Inimoșilor zâmbetul pe buze. I-a surprins plăcut prin 

personajele pe care le-au descoperit alături de ei. Iar aceștia, la rândul lor, s-au 

costumat în diferite personaje din povești. 

   

 

 

,,,,  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Surprizele au continuat și în cea de-a doua zi a săptămânii unde Inimoșii au 

respirat aer din Salina artificială și au avut parte de jocuri, jucării care de care mai 

interesante încât să îi țină captivați pe deplin. 
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         Pentru ca săptămâna să ne găsească în formă, am ales împreună cu Inimoșii să 

facem puțină mișcare în sala de grupă, dar și întreceri și desene pe asfalt în aer liber. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       În următoarea zi, Inimoșii au primit vizita pompierilor care le-au explicat cum 

trebuie să se comporte în caz de  cutremur, iar reprezentanții Crucii Roșii și-au 

pezentat costumul și i-au învățat tehnici de acordare a primului ajutor în cazul unui 

accident. Tot în această zi, am ales să dăruim din puținul nostru, celor care au nevoie.  
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          Săptămâna s-a încheiat cu o mare bucurie pentru Inimoși, prin vizionrea unui 

spectacol la Circul Globus: “Cartea Junglei” și descoperea minunatelor exponate din 

cadrul Muzeului “Grigore Anitpa” din București. 
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 GRUPA MIJLOCIE “C”-STELUȚELE  
              Prof. GĂLIE MARIA/Prof.POPESCU FLORICA 

 
                                                      

           Programul “Școala Altfel”, a fost un bun prilej de implicare a părinților și 

copiilor în activități diverse, plăcute, creative și interesante. A fost o experiență 

frumoasă atât pentru copii și cadre didactice dar mai ales pentru părinții care i-au 

însoțit pe tot parcursul desfășurării activităților din program. 

          Cu prilejul vizitei la Grădina Zoologică, preșcolarii au observat animale despre 

care au învățat la grădiniță venind in contact direct cu mediul lor de viață și modul de 

îngrijire, adresând permanent întrebări referitoare la acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă activitate în care copiii, părinții și alți preșcolari din unitate s-au implicat 

cu plăcere a fost cea cu tema “Natura și sănătatea noastră”. Preșcolarii au curățat 

spațiul verde al  unității de resturi și hârtii, au îngrijit florile și pomii  din curte, 

conștientizând necesitatea și importanța unui mediu curat pentru sănătatea oamenilor. 
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GRUPA MARE ”A”-IEPURAȘII 
Prof. CIOBANU ELENA MONICA/Prof. STOIAN ALINA 

 

 Săptămâna altfel este un spaţiu al dialogului între şcoală şi lume, între meserii 

şi arte, între generaţii şi comunităţi. „Săptămâna altfel” demonstrează că nu există 

ziduri între ştiinţe şi arte, că realul şi umanul fac parte din aceeaşi aventură a 

cunoaşterii, că economia şi societatea sunt parte din acelaşi întreg. 

 Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă 

schimbare, iar aceștia trebuie pregătiţi să înţeleagă și să accepte provocările, să 

devină ei înșiși factori ai schimbărilor viitoare. Acest lucru se realizează în cadrul 

activităţilor/orelor din grădiniţă, dar programul ”Școala altfel”, propune un alt mod de 

a-i pregăti pe copii pentru această lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care 

să-i implice în activităţi deosebite și interesante pentru ei.   

        Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul 

grădiniţelor și a școlilor, ci și prin activităţi extracurriculare și extrașcolare. Scopul 

acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 

preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite 

domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, ci să stimuleze 

participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.  

         În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate: de la 

ateliere de pictură, concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în 

comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu 

diferite instituţii. 

 La nivelul grupei noastre au fost identificate următoarele interese/preocupări 

în rândul copiilor preșcolari: 

 Îmbunătățirea spiritului de echipă 

 Practicarea  exerciţiilor  fizice  

 Derularea de activități în colaborare cu pompierii  

 Cunoaşterea importanţei adoptării unui stil de viaţă sănătos, care include 

mişcare şi alimentaţie sănătoasă 
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 Cunoașterea personajelor din povești 

 Lărgirea sferei de reprezentări privind teatrul și literatura pentru copi 

Iată și câteva dintre acțiunile desfășurate în această săptămâna:  
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GRUPA MARE ”B”-URSULEȚII 
Prof. Maria Neagu /Prof.Niculina Burlacu 

 

           In cadrul programului ”Școala altfel”, preșcolarii din grupa “Ursuleților” au 

vizitat sediul televiziunii MDI, unde au avut ocazia să facă turul instituției și să vadă 

ce înseamnă munca din spatele camerelor de filmat.  Copiii au venit extrem de 

entuziasmați și curioși, în același timp, să vadă ce se petrece într-o televiziune. Prima 

oprire a fost în redacție. Aici, au aflat ce înseamnă o știre. Atracţia principală a 

fost platoul de filmare, acolo unde copiii au analizat cu atenție fiecare detaliu. La 

final, fiecare preșcolar a primit o diplomă pentru primii lor paşi în televiziune. 

Încântaţi de ce au văzut, aceștia au plecat cu amintiri plăcute, declarând că vor să 

lucreze în televiziune atunci când vor fi mari. 
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     Zâmbete, entuziasm, precum şi multă voie 

bună. Aşa poate fi descrisă vizita la gară, 

unde  preșcolarii au avut  prilejul de a vedea 

cum arată un tren adevarat. Bucuria a fost 

imensă atunci când trenul s-a pus în  

mișcare, mai ales că pentru mulți dintre ei, 

era prima experiență de acest gen. Pe 

parcursul călătoriei, copiii au aflat că trenul 

este cel mai prietenos mijloc de transport cu 

mediul înconjurător şi că, regula de bază pentru a călători este aceea de a avea un 

bilet. Au fost foarte încântaţi  și fascinați de această  experiență pe care în mod 

sigur, o vor repeta. 
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GRUPA MARE ”C”-CURIOȘII 
Prof. Gâmbă Valentina/Prof.Ţopa Ruxandra 

 

        Programul educațional ”Școala altfel” desfăşurat în săptămâna 22- 26 mai 

2017,  prin activitățile organizate și derulate, a contribuit din plin la îmbogățirea 

cunoștințelor și reprezentărilor copiilor în diverse domenii, cât și la  dezvoltarea  

competenţelor social-civice și valorizarea abilităților de comunicare și relaționare.  

       Vizita la Muzeul de Istorie din Târgoviște, ”Pe 

urmele istoriei...”, a contribuit la  cunoașterea 

unor evenimente istorice importante care definesc 

portretul spiritual al poporului român. 

        Preşcolarii au manifestat  interes pentru 

informaţiile primite. Alături de părinţi, ei au rămas 

impresionaţi de  obiectele istorice expuse și 

prezentate. 

 

 

 

 

 

 

Actorii de la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște, 

prin punerea în scenă a piesei „Pinochio”, au condus 

copiii în lumea minunată a teatrului și a literaturii 

pentru copii. Activitatea „Ne amuzăm, aplaudăm, o 

piesă de teatru vizionăm!”,  a avut asupra  micilor 

spectatori un impact pozitiv, de exprimare liberă, de 

gestionare a propriilor emoții și sentimente, într-un 

mediu nou, stimulativ.  

        Realizată în colaborare cu elevii din clasa a IV-a, conduși de doamna profesor 

Dumitru Ana-Maria, de la Școala ”Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” din Târgoviște, 
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activitatea: „Și noi vom fi școlari!”, prin schimbul interactiv de informații, a crescut 

capacitatea de relați-onare, facilitând o comunicare constructivă și crescând interesul 

preșcolarilor, atât față de mediul școlar, cât și față de activitățile desfășurate de elevi 

în această unitate de învățământ. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dans, mișcare, cântec și voie bună cu „Ceata lui Zâmbilici !” 
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”Programul "Școala altfel" a 

reprezentat pentru noi un prilej de bucurie, deoarece am putut petrece câteva 

ore împreună cu toți acești copii minunați din grupa "Albinuțelor". Îmi pare rău că 

George a fost puțin răcit și nu l-am putut aduce la toate activitățile, cu siguranță ar fi 

fost foarte încântat de toate! 

Plimbarea la salina i-a făcut foarte bine, și lui și Aniei, mai ales că nu a avut 

altceva de făcut decât să se joace cu atât de multe jucării "noi" pentru ei! 

In ceea ce privește parada "hăinuțelor eco", a fost o adevărată încântare și desfătare 

pentru mine, pentru că m-ați scos din rutina zilnică și am descoperit că din lucruri 

mărunte pe care le aveam prin casă, i-am putut face lui George un costum de cavaler, 

de care a fost foarte bucuros și mândru.  

Tot ceea ce am văzut în aceste zile a fost bucuria copiilor, toți au fost foarte 

încântați, se vedea în ochii lor că sunt foarte fericiți alături de dumneavoastră, iar noi 

părinții, nu putem decât să vă mulțumim pentru devotamentul și profesionalismul cu 

care aveți grijă de ei.       

         Vă mulțumesc mult încă o dată și la cât mai multe astfel de activități minunate!!!”                                                                                                                                                                                             

 

Geanina Stănescu (Grupa mică ”A”-Albinuțele) 

 

”In săptămâna 22-26 mai, am participat alături de d-nele educatoare și copiii 

grupei Albinuțele, la toate activitățile dedicate “Școlii altfel”. 

Copiii au participat activ, au fost valorizați permanent și s-au implicat în toate 

activitățile. Consider că tematica a fost suficient de diversificată și potrivită 

caracteristicilor categoriei de vârsta din care fac parte preșcolarii. 

Unul dintre punctele forte ale săptămânii a fost familiarizarea copiilor cu 

diferitele tipuri de meserii ( pompier, polițist…). De asemenea, copiii au participat cu 

interes la activitatea de ecologizare și la vizitarea Salinei.  
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             Săptamâna a fost atât distractivă, cât și educativă, copiii au învățat lucruri 

noi și au lucrat în echipă. Toate activitățile s-au încadrat perfect în contextul 

educațional actual și au îndeplinit nevoile specifice preșcolarilor.” 

                                                                   

                                                                Alis Tomescu (Grupa mică ”A”-Albinuțele) 

 

„Vreau să le mulțumesc doamnelor educatoare pentru eforturile depuse în 

organizarea săptămânii ”Altfel”. A fost o săptămână deosebită pentru copiii noștri, 

dar și pentru noi, părinții. Mulțumiri dnei Dana, dnei Flori și tuturor celor implicați, 

precum și conducerii unității.”    

                                                   Valentina Aldea (Grupa mică ”A”-Albinuțele) 

 

 ”Activitățile propuse de doamnele educatoare au fost din domenii diverse, cum 

ar fi: activități culturale, de educație rutieră, de educație pentru sănătate și stil de 

viață sănătos, de educație pentru cetățenie democratică și activități sportive. 

 Atelierele de olărit, de pictură, de lectură, de preparare de sandwich-uri, vizita 

la Salina din Târgoviște, întâlnirea cu un agent de circulație,  concursul de biciclete, 

vizionarea spectacolului de teatru, acțiunea caritabilă- sunt doar câteva exemple de 

activități reușite, interesante, care s-au bucurat de atenție și participare activă din 

partea  celor mici, precum și de suportul părinților. 

 Doamnele educatoare au luat în considerare în alcătuirea programului pentru  

activitățile din această săptămână,   particularitățile de vârstă și individuale ale 

copiilor, precum și propunerile făcute de părinți la ședințe.  

 Fetița mea, Ștefania,  a fost impresionată de toate activitățile desfășurate, 

dovada acestui fapt fiind povestirea ei entuziasmată și plină de detalii, precum și 

starea emoțională de bucurie. 

 Felicitări doamnelor educatoare pentru efort și  implicarea profesională în 

activitățile atractive și utile în formarea și dezvoltarea copiilor, precum și pentru 

afecțiunea manifestată față de ”Ștrumfii” noștri.” 

                           

                            Bianca Ștefan-Tătăranu (Grupa mică ”B”-Ștrumfii) 
 

         ”Activităţile au fost variate, toate fiind pe placul copiilor, spaţiul de 

desfăşurare a fost, de fiecare dată, altul, unul mai atractiv şi mai interesant decât 

altul, iar pe parcursul desfăşurării activităţilor, accentul nu s-a mai pus pe dobândirea 

de cunoştinţe, pe informaţii, ci pe atitudini, comportamente, acţiuni care vor 

contribui, negreşit, la dezvoltarea unor valori morale, etice, estetice, fizice, artistice, 

etc. Acestea îşi vor aduce aportul la formarea unor conduite adecvate şi a unor 
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convingeri pe care se va construi personalitatea fiecărui copil, aspect mult mai 

important decât nivelul de pregătire pe care acesta poate şi vrea să îl atingă. 

        Impactul pe care activităţile desfăşurate l-au avut asupra preșcolarilor şi asupra 

părinţilor a fost cu atât mai puternic, cu cât părinţii copiilor au participat atât la 

stabilirea programului de activităţi, cât şi la organizarea şi desfăşurarea unora dintre 

acestea. 

       Copiii au participat cu foarte mare plăcere la toate activităţile, şi-au manifestat 

personalitatea în toată plenitudinea ei şi şi-ar dori cât mai multe săptămâni ,,altfel”pe 

parcursul anului şcolar. 

       Cred că este un foarte bun prilej pentru a fi cu toții împreună, copii, părinți și 

cadre didactice, într-un cadru mai puțin formal. Desi activăm în domenii diferite sau 

avem păreri diferite, avem cu toții un punct de convergență: grădinița noastră- este 

“a noastră”, adică a copiilor care îi trec pragul, a părinților acestora, mulți dintre ei 

foști preșcolari ai acestei grădinițe, a cadrelor didactice care activează aici.  

      O astfel de manifestare este binevenită și se încadrează perfect în perioada 

aleasă. ” 

                                                               Violeta Ban (Grupa mijlocie ”A”-Fluturașii) 

 

“Școala altfel” este un program ce contribuie la dezvoltarea competenței de 

învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul preșcolarilor prin activități 

proiectate în parteneriat cu părinții, dar și cu instituții, organizații non-

guvernamentale sau agenți economici. Pentru noi, părinții, această perioada este un 

moment în care putem contribui concret la activitățile desfășurate de copiii noștri 

având, în final, satisfacția propriei contribuții la educația copiilor.  

Anul acesta, preșcolarii din Grupa Mijlocie „B” Inimoșii ai Grădiniței Nr. 1 din 

Târgoviște au experimentat activități noi în locuri diferite, în funcție de curiozitățile 

avute de aceștia de-a lungul acestui an școlar. După spectacolul „ Cearta lui Zâmbilici”, 

copiii au avut ocazia să-și organizeze propria scenetă, îmbrăcând costumele 

personajelor preferate din povești. În Salina din Târgoviște, sănătatea s-a îmbinat cu 

distracția, copiii putându-se juca într-un spațiu dedicat sănătății. Sănătatea fizică 

trebuie întotdeauna completată cu cea spirituală prin vizite la biserică, așa cum au 

făcut și piticii noștri. 

Profesorul de sport, invitatul zilei de miercuri, a adus bucurie copiilor prin 

ieșirea în aer liber pentru desfășurarea unor activități și întreceri sportive. Oaspeți 

obișnuiți ai grădiniței, pompierii de la ISU Târgoviște au fost primiți cu mult 

entuziasm de micii preșcolari. Dar cireașa de pe tort a acestei săptămâni a fost 

excursia la București, în care copiii s-au delectat cu spectacolul Circului Globus și cu o 

vizită educativă la Muzeul “Grigore Antipa”. Dacă programul ”Școala Altfel” este un 
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proiect de echipă: educatori, părinți și elevi care răspunde intereselor preșcolarilor și 

care mobilizează părinții și comunitatea, în comunitate, atunci această saptamână a 

fost un veritabil exemplu de organizare și desfășurare a acestui proiect educativ.  

Toate activitățile derulate au avut un impact deosebit în rândul micuților, au 

răspuns intereselor acestora, au fost bine organizate, iar preșcolarii și-au îmbogățit 

bagajul de cunoștințe. ”  

                                          Raluca Tomescu (Grupa Mijlocie “B” Inimoșii) 

 

           ”Programul ”Școala altfel” este un bun prilej de implicare pentru părinți, 

de bună cunoaștere a copiilor de către cadrele didactice și de valorificare a 

abilităților de către copii. 

 Este o dovadă că, atât profesorii, cât și copiii sunt în căutarea unei relații 

umane prietenoase, relaxate în care și cele mai grele activități pot deveni simple. 

 Copiii nu au pierdut o săptămână, ci au învățat lucruri noi, pe care nu le-au mai 

văzut până la acest moment: au văzut cum este într-o salină artificială și au 

conștientizat importanța aerului din salină pentru sănătatea lor. 

             Steluțele s-au implicat și au participat cu plăcere alături de actori și ceilalți 

preșcolari din grădiniță  la spectacolul interactiv Ceata lui Zâmbilici, spectacol 

desfășurat în curtea unității. 

             La Grădina zoologică au văzut animalele despre care au învățat la grădiniță și 

nu numai,  fiind impresionați mai ales de maimuțe și peștișori. 

 Tot în această săptămână, au învățat cum să îngrijească și să protejeze 

natura, au învățat de asemenea, cum să acorde primul ajutor, de la reprezentanții 

Crucii Roșii Dâmbovița. 

 A fost o experiență foarte frumoasă  și educativă în același timp pentru copii, 

dar și pentru cadrele didactice și părinți, reflectată în bucuria și satisfacția 

preșcolarilor.” 

                                      

                                        Roxana Ionescu (Grupa Mijlocie ”C”-Steluțele) 
                                                                                
 

”Nu ştiu cum a fost la alţii, dar grupa noastră a organizat activităţi diverse  

pentru fiecare zi a săptămânii ceea ce mi s-a părut educativ şi interesant. Am fost 

mulțumită, doamnele educatoare s-au implicat și ne-au propus un program atractiv. 

Copiii s-au simțit foarte  bine, au simțit ca este "altfel" față de programul obișnuit. 

Dacă ar fi să aleg care a fost cea mai frumoasă activitate , mi-ar fi foarte greu, 

pentru că toată săptămâna a fost o reală provocare informatică pentru copilul meu. 
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Anul acesta programul la grupa mare A, s-a numit ”Amintiri din grădiniță„ și a fost un 

program educativ, distractiv și informal, pe placul copiilor. Așa cum s-a întâmplat la 

grupa mică, la grupa mijlocie și anul acesta la grupa iepurașilor activitățile au cuprins o 

arie largă de domenii, de la educația ecologică, la educația sanitară, la educația 

culturală. Povestea noastră a început luni cu parada personajelor din poveste și s-a 

încheiat vineri cu povestea scrisă chiar de iepurași, povestea celor trei ani de 

grădiniță. Mulțumesc doamnelor educatoare, pentru acest program „altfel” care ne-a 

oferit în fiecare an șansa de a ne implica activ în activitatea copiilor din grădiniță, un 

program care a realizat an de an o legătură tot mai puternică între grădiniță și 

familie”. 

Oana Stănilă (Grupa Mare ”A”- Iepurașii) 
 

 

      ”Săptămâna “Şcoala altfel”, pentru copiii din grupa Ursuleţilor, a fost ca una în 

care spiritul liber, inteligenţa, creativitatea și energiile celor implicaţi în activităţi 

(copii, cadre didactice, părinţi) converg către o cultură a integrităţii şi caracterului. 

        Copiii au dobândit oportunitatea de a asimila cunoştinţe despre alte sectoare de 

activitate,  de a interacţiona în contexte diferite cu întreg colectivul de copii. 

Colaborarea cu alţii  în procesul de învăţare şi socializare a contribuit la dezvoltarea 

abilităţilor de cooperare şi socio-personale. 

       Săptămâna a debutat cu spectacolul interactiv “Ceata lui Zâmbilici”, unde copiii  

s- au distrat, au cântat, s-au jucat împreună. În zilele următoare, copiii împreună cu 

părinţii şi educatoarele au mers în vizită la “Televiziunea M.D.I”. Târgovişte şi 

“CICOM”(Fabrica de îngheţată) Târgovişte.  

     Prin activitatea “Micii pictori”(pictură pe pânză) copiii și-au valorificat talentele şi 

aptitudinile.  Acţiunile educative derulate  în parteneriat cu “ISU” şi “Crucea Roşie” au 

mobilizat preșcolarii  în exerciţii de simulare în situaţii de urgenţă, precum şi în a 

oferi daruri altor copii, mai puțin norocoși. 

     Săptămâna “Școala altfel” a fost totodată şi o provocare spre nou, frumos şi 

recreativ pentru toate persoanele participante şi implicate. Acţiunile desfăşurate 

având un impact pozitiv în cultivarea unor trăsături morale şi de caracter.” 

                                          Ana Tudora (Grupa Mare “B”-Ursuleții) 
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         ”Programul educaţional desfăşurat în săptămâna 22 – 26 mai 2017, cu preșcolarii 

de la grupa mare ”C”, a avut un impact pozitiv asupra acestora, atât în  

dezvoltarea competențelor social-civice, dar și a abilităților de comunicare și 

relaționare. Activitățile derulate au reuşit să trezească interesul şi implicarea activă 

a micilor participanți. 

         Vizita la Muzeul de Istorie din Târgoviște, ”Pe urmele istoriei...”, a contribuit la  

cunoașterea unor evenimente istorice importante din trecutul glorios al poporului 

român, dezvoltând totodată și abilităţile de interacțiune socială ale copiilor.  

         Activitatea ”Și noi vom fi școlari!”, prin schimbul interactiv de informații dintre 

preșcolari și școlari, a crescut capacitatea de relaționare, facilitând o comunicare 

constructivă și ajutând, totodată, la construirea de relații pozitive. ”Curioșii” și-au 

făcut noi prieteni, şcolarii din clasa a IV-a, de la Școala Ioan Alexandru Brătescu-

Voinești din Târgoviște, conduși de doamna profesor: Dumitru Ana-Maria. Realizarea 

unor desene colective cu temă dată, au constituit un prilej remarcabil de dezvoltare a 

spiritului de echipă, cât și a manifestării dorinței de a lucra în colaborare. Copiii  şi-au 

exprimat dorinţa de a frecventa această instituţie, arătându-se extrem de interesaţi 

atât de mediul școlar, cât și de activitățile desfășurate de elevi în școală. 

       Vizionarea piesei de teatru „Pinochio”, (Teatrul ”Tony Bulandra”, Târgoviște), a 

contribuit la cultivarea sentimentelor de preţuire faţă de lumea minunată a teatrului 

și a literaturii pentru copii. Copiii și-au adaptat comportamentul la cerințele 

momentului, înțelegând necesitatea respectării normelor de comportare într-o sală de 

spectacol. 

         Zâmbete și voie bună a adus pe chipurile copiilor și actorii din „Ceata lui 

Zâmbilici!”. 

        Părinții preşcolarilor s-au implicat în activitățile desfășurate, iar „curioșii” de la 

grupa mare „C” au demonstrat, la sfârșitul Programului ”Școala altfel”, că ştiu „mai 

multe”, că sunt ”mai buni!”. 

                                                                      Adina Drăguț (Grupa mare ”C”-Curioșii) 

                         

 

 

 

 



                                                                                               32 

                                                                                                                                                    RIMUL 

                                                                                                                                                    ÎN TOATE 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMUL ÎN TOATE = ISSN 2393- 2562 

                                  ISSN-L 2393- 2596  
 

 


