ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE
ENESCU”, ORAŞUL SINAIA
COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR

PROIECT EDUCAŢIONAL

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Mesaj /slogan: “GRĂDINIŢA TUTUROR COPIILOR”
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INFOMAŢII DESPRE APLICANT:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAŞUL SINAIA
BD. CAROL I NR. 36; TEL. /FAX: 0244311185/0244312200
E-mail/Site: scoalaenescu@yahoo.com / www.scoalaenescu.ro
Director, Prof. Tudor Elena-Simona
INFORMAŢII DESPRE PROIECT:
TITLUL PROIECTULUI: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

REZUMATUL PROIECTULUI:
Gradinitele-structuri ale Şcolii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia îşi propun să
deruleze în perioada 27-31 martie 2017 proiectul educational „Să ştii mai multe, să fii
mai bun”, care cuprinde următoarele activităţi:
-

activităţi culturale;

-

activităţi tehnico-ştiinţifice;

-

activităţi sportive;

-

activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate,
responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);

-

activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv
referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.);

-

activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare
selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

-

activităţi de educaţie rutieră.
Coordonatori:

prof. Tudor Simona- director Scoala Gimnaziala „George Enescu” Sinaia
prof. Stoica Ana – responsabil Comisia metodică a educatoarelor
Echipa de implementare a proiectului:
-cadrele didactice de la Grădinițele – structuri ale Școlii Gimnaziale ”George Enescu”
SINAIA
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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.
Argument:
Având în vedere contextul legislativ general al educaţiei precum şi cel
specific educaţiei şcolare şi extraşcolare, organizarea activităţilor formale, nonformale la nivel instituţional reprezintă o prioritate din perspectiva nevoilor de
dezvoltare a copilului pe coordonatele: a învăţa să cunoşti; a învăţa să faci; a învăţa
să trăieşti alături de ceilalţi; a învăţa să fii.
Educaţia, sub toate formele ei, formală, non-formală şi informală reprezintă şi
la nivelul grădiniţelor un ansamblu de acţiuni pedagogice proiectate, structurate şi
organizate sistemic, realizate cu rigurozitate în timp şi spaţiu atât în cadru
instituţionalizat cât şi extradidactic
Programul « Şcoala altfel: ”SĂ STII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN” vine să
completeze în mod armonios paleta de activităţi nonformale şi să asigure un echilibru
între formal, nonformal, informal la un moment dat, în ansamblul activităţilor dintr-un
an şcolar 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 timpului liber din punct de vedere educaţional, exersarea
diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. ;

Grup ţintă: 150 copii, 14 cadre didactice
Preşcolarii şi elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială „George Enescu”, Oraşul Sinaia.
Durata– 1 săptămână (27-31 MARTIE 2017)

Repere orare pentru desfăşurarea activităţilor cu preşcolarii:8-12; 15-17, cu excepţia
zilei de joi, în care sunt organizate excursiile/drumețiile, în intervalul 8-17.
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Parteneri:
-

PRIMĂRIA SINAIA;

-

CONSILIUL LOCAL SINAIA;

-

ASOCIAŢIA „PRAHOVA EXCELSIOR”;

-

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI „GEORGE ENESCU” SINAIA;

-

ASOCIATIA ,,FLOARE DE COLT”;

-

CENTRUL CULTURAL „CARMEN SYLVA” SINAIA;

-

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE (CASINO) SINAIA;

-

MĂNĂSTIREA SINAIA;

-

BISERICA „SFÂNTUL ILIE”;

-

EDITURA CREPUSCUL;

-

EDITURA MAXIM PUBLISHER;

-

EDITURA CD. PRESS;

-

SECȚIA NATIONALA IBBY

-

MUZEUL REZERVAŢIEI BUCEGI SINAIA;

-

MUZEUL TRENULEŢELOR SINAIA;

-

CASA MEMORIALĂ „GEORGE ENESCU” SINAIA;

-

SC TRANSPORT URBAN SINAIA;

-

CASTELUL PELEȘ;

-

ASOCIAŢIA TURISTICĂ SINAIA;

-

S.C. SINAIA FOREVER;

-

CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE JANDARMI

MONTANI SINAIA.
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Rezultate aşteptate/anticipate:
- Participarea copiilor la activităţi (100%)
- Realizarea unui transfer de achiziţii prin dominanta activităţilor non-formale
(70%)
- Activităţi atractive, variate, interesante (90%)
- Implicarea tuturor cadrelor didactice (100%)
- Implicarea părinţilor în derularea proiectului (60%)
- Implicarea partenerilor educaţionali (100 %)
- Promovarea imaginii unităţii în comunitate.

Monitorizare şi evaluare:
- Publicarea proiectului pe site-ul grădiniţei/școlii.
- Consemnarea activităţilor în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
- Rapoarte ale cadrelor didactice.
- Raport privind calitatea activităţilor desfăşurate/modalităţi de ameliorare a
programului realizat şi dezbaterea în Consiliul profesoral.
- Jurnalul proiectului
- Albume foto
- Expoziţii cu lucrări
- Articole în presa locală
- Promovare pe site-ul grădiniţei/ școlii
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Ziua

Denumirea
activităţii

Tipul de
activitate

Modalităţi de
organizare

Obiective specifice

Parteneri Responsabili
implicaţi

Evaluare
/finalităţi

Data
Rezultate
măsurabile

Luni

“O lume de
poveste”

Educaţie
culturală

27.03.
2017

- stimularea
organizarea unui
participării copiilor la spectacol de teatru
activităţi culturale, de
de păpuşi,
divertisment, în
prezentat de copiii
vederea valorificării de la grupa mare;
educative a timpului
- carnaval;
liber;

părinţi
bunici

Trica Manda spectacol de
teatru de
Carmen C.
păpuşi;
carnaval;
dramatizare
joc de rol;

- valorificarea unor dramatizare; joc de
rol;
strategii didactice de
alfabetizare
- vizionare desene
funcţională a unor
animate, filme
grupuri sociale.
pentru copii

fotografii;
jurnalul
proiectului
( prima
pagină);

Marţi

“Terra, te
iubim!”

Educaţie
- educarea unei
ecologică
atitudini ecologice
28.03.
şi de
responsabile prin
Concurs local protecţia
exersarea unor
2017
mediului deprinderi de ocrotire
şi îngrijire a mediului;

confecţionarea
unor jucării din
materiale
refolosibile, cu
părinții;

Părinţi

29.03.

Cupa
„Voinicelul”

Educaţie
pentru
sport şi
sănătate

- educarea unei
conduite favorabile şi
a unui stil de viaţă
sănătos mental şi
fizic;

2017
-valorificarea
experienţei de viaţă a
copiilor prin
diversificarea mediilor
de învăţare, printr-un
cadru mai deschis şi
flexibil.

- jocuri în curtea
grădiniţei;

expoziţii de
lucrări;

bunici
diplome;
Iuliana
fotografii;
Dinicu

-concurs de
desene, picturi,
colaje-intergrădiniţe -“Terra,
te iubim!”

Miercu
ri

Ana Stoica

completarea
jurnalului
proiectului
(a doua
pagină);

părinţi

Claudia

fotografii

medici

Toma

diplome

Valentina

completarea
jurnalului
proiectului

-euritmie;
- concursuri între
grupe/
intergrădiniţe;

profesor
sport
Constanti

- plimbări;
nescu
- dans sportiv;
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( a treia
pagină);

- traseu aplicativ;
- ştafete;

Joi

„Ne plimbăm
și învățăm”

30.03.
2017

Vineri
31.03.
2017

“Grădinița ca
o floare”

Educaţie
- formarea unor
- vizite în instituţii
Părinți
Maria Petre
pentru
comportamente şi
ale comunităţii
Reprezent
Elena
cetăţenie
atitudini civice
- excursii, drumeţii;
anți ai
democratic
corespunzătoare
Lascu
instituțiilor
ă şi
- schimburi de
comunitar
promovare - extinderea sferei de
experienţă;
cunoaştere
e
a valorilor
umaniste

Educaţie
-educarea unei
- plantare de flori
ecologică
atitudini ecologice
în curtea
şi de
responsabile, prin
grădiniţelor;
protecţia
exersarea unor
- curățenie în
mediului deprinderi de ocrotire
şi îngrijire a mediului; curtea grădinițelor;

părinţi

Tatiana
Coltoiu

bunici

- concurs-“Clasa
cea mai curată”

Director,

Responsabil Comisie metodică,

Prof. Tudor Elena-Simona

Prof. înv. preșcolar, Stoica Ana
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jurnalul
proiectului
(a patra
pagina);

diplome
fotografii

Lemnaru
Ana Maria

distribuirea de
mesaje;

- stimularea
participării copiilor la
acţiuni concrete de
ecologizare.

fotografii

jurnalul
proiectului
(a cincea
pagina)

