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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE 1-5 APRILIE 2013 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Proiect educaţional
“Comuna Chiajna văzută prin ochi şi suflet de copil”

FIŞĂ DE ACTIVITATE

GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR CHIAJNA
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV

Proiectul educaţional „Chiajna vazută prin ochi de 
copil” al Grădiniţei Planeta Copiilor Chiajna având 
caracter socio-cultural (jud. Ilfov) a fost selectat, 
apreciat, promovat în cele zece proiecte educaţionale/ 
activităţi ale ISJ Ilfov, şi a participat la concursul Nivel 
Naţional  “O activitate de succes 2013”, la 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&ca
tid=159:competitia-sa-stii-mai-multe-sa-fii-mai-bun 
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Proiectul educaţional „Activităţile adulţilor din jurul 
meu” al Grădiniţei Planeta Copiilor Chiajna având 
caracter tehnico-ştiinţific (jud. Ilfov) a fost selectat, 
apreciat, promovat în cele zece proiecte educaţionale/ 
activităţi ale ISJ Ilfov, şi a participat la concursul Nivel 
Naţional  “O activitate de succes 2014”, la secţiunea 
tehnic situându-se pe locul 6 din cele 18 de proiecte 
participante la aceasta secţiune. 
 

http://sae.edu.ro/2014/votare/votes/view/130   
  

http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/
Gradinita_Planeta_Copiilor_Chiajna_O_activitat

e_de_succes_2014.pdf.             
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
In fiecare an, in luna iulie, august deschidem portile 
Atelierelor de vara la Gradinita Planeta Copiilor Chiajna 
reunite intr-un proiect educational Curcubeul Planetei 
Copiilor Chiajna. 
  
Participa copiii 2-6 ani din gradinita si din afara gradinitei 
care doresc sa-si dezvolte abilitati artistico-plastice si 
practice prin module cross-curriculare, cu durata de o 
saptamana fiecare, timp de 9 saptamani.  
 
 
Copiii din afara gradinitei pot participa la modulele dorite 
pe o perioada aleasa de catre parinti.  
 

http://www.planetacopiilorchiajna.ro/
blog-atelier-de-vara.html 
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

In cadrul acestor ateliere ale proiectului educativ se desfasoara o multime de activitati artistico-
plastice, practice, distractiv-educative, excursii si vizite tematice care contribuie la dezvoltarea 
armonioasa a copiilor si completarea educatiei lor.  
 
Activitatea din cadrul atelierelor va fi evaluata la final in functie de specificul atelierului prin:  
1. Carnavalul culorii din acea saptamana  
2. Expozitia cu obiectele si produsele culinare din acea saptamana,  
3. In Ziarul Curcubeul vor fi redactate intamplarile din saptamana culorii, unde copiii isi expun 
lucrarea realizata in grup si sunt premiati. 
4. Toate aceste amintiri de vacanta sunt fotografiate si prezentate pe CD.  
 
Proiectul nostru inedit si original,  a fost conceput si aplicat in Gradinita noastra inca din 2012, 
bucurandu-se de un real succes in randul copiilor, parintilor, cadrelor didactice si a partenerilor 
nostri. 
 
Proiectul va fi continua incepand cu luna iulie 2015 cu noi actiuni si activitati.  
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
Educaţia nonformala prin activitati outdoor în spiritul ecologic 

presupune respect, toleranţă şi înţelegerea culturii proprii fata de 
frumusetile naturale şi pastrarii mediului inconjurator  nepolouat, 
petrecerea timpului liber in natura in scop sportiv si ecologic, in cadrul 
natural din Romania.  

 
Prin metode activ participative moderne, de cooperare intre 

cadrele didactice-prescolari-elevi,  proiectul educational “Prima tabara 
outdoor ECO-AVENTURA, prima aventura pentru micii cercetasi ai 
Planetei Copiilor”  isi propune sa integreze activitatile ecologice cu cele 
sportive si culturale  pentru a exersa comunicarea intre cele 3 grupuri de 
prescolari si elevi,  35 de copii din cele doua institutii participante la 
tabara.  

 
Am considerat ca fiind util  să stabilim un schimb de experienţă cu 

o unitate de învăţământ scolar din Bucuresti - Scoala si Gradinita 
„Planeta Copiilor”  Bucuresti, prin participarea grupei „Micutilor 
cercetasi” alaturi de elevii si cadrele didactice la activitati outdoor 
specifice Taberei Eco-Aventura, vizite la obiective istorice si culturale din 
zona jud. Arges. 
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

Proiectul educativ a fost o reusita deoarece a valorizat diversitatea, prin transcederea frontierelor propriei culturi cu 
elemente de ecologie si sport, a contribuit la crearea unei conştiinţe deschise  care acceptă firesc şi democratic 
culturalitatea, ecologia, sportul. 
 
 Prin finalităţile propuse va contribui la recunoaşterea drepturilor fiecăruia de a avea propriile norme culturale, 

ecologice, si de pastrarea sanatatii, fortificarea organismului prin sport a  propriilor valori sau necesităţi educative.    
 afis tabara adventure la Dracula 2014 pt.e-mail.pdf,  tabara adventure la Dracula 2014 pt.e-mail.pdf, 
          program tabara adventure la Dracula 2014.pdf  
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013 2013-2014, 2014-2015 
Gradinita Planeta Copiilor Chiajna a  implementat propriul  

proiect educational “Despre noi 2013-2014”,  si continuat 
“Despre noi, imptreuna cu noi 2014-2015”  aprobate de 
Consiliul de Administratie.  

 
 Proiectul educational ”Despre noi, impreuna cu noi”  

reuneste 17 activitati si actiuni nonformale: Festivitatea de 
deschidere a anului scolar, Sarbatoarea dovleacului, De la mine 
pentru tine, A venit Mos Nicolae, Sarbatoarea de Ajun, Tragul de 
Ajun, Sarbatoarea Zilei Unirii 24 ian, 

 Campanie pentru tabara de schi/ tabara de vara, Despre 
copilul meu,  8 Martie- Ziua Mamei, Expozitia de Martisoare cu 
vanzare, Expozitia de vanzare de Paste, Campanie de prezentare/ 
promovare Scoala Altfel, Primavara copiilor- sedinta foto, 1 iunie- 
Ziua Copilului, Serbarea de sfarsit de an scolar, Campanie pentru 
prezentarea proiectului educativ  Scoala de vara ”Atelierele 
Curcubeului Planetei Copiilor Chiajna”,  
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
Prin derularea proiectului educational „Despre noi, impreuna cu noi pe Planeta Copiilor Chiajna 2014” ne 
propunem următoarele finalitati: 
A) privind cadrele didactice: 
+realizarea programelor educative, activitati si actiuni cu caracter intercultural avand o abordare crosscuriculara care să 
valorizeze atitudini socioculturale, socioafective si socioemotionale, istorice, ecologice, religioase, privind drepturile 
copilului, sportive, etc si ca pe o componentă a realităţii din grădiniţă , 
 
+organizarea de activitati si actiuni nonformale pentru a facilita  o buna comunicare si interrelationare intre prescolari-
familie-gradinita 
 
+realizarea de spectacole, expozitii, concursuri, actiuni caritabile  prin care se prezinta  aspecte culturale, istorice, sociale, 
religioase, ecologice, sportive  
 
+deschiderea către comunitate cu scopul de a subsuma preţuirea diversităţii obiectivelor de egalizare a şanselor în 
educaţia ecologica, culturala, socioafectiva si emotionala, istorica, religioasa prin cultura, sport, petrecerea timpului liber  
 
 +alegerea unor conţinuturi  specifice educatiei nonformale care să reflecte evenimente speciale religioase si culturale, 
ocrotirea naturii,  diversitatea culturala romaneasca, pastrarea si protejarea valorilor incerculturale, adaptarea 
comportamentelor privind relationarea cu ceilalti, a drepturilor copilului 
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Derularea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale  proprii derulate în 
 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna 

 în anul şcolar 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
B) privind prescolarii: 
-Promovarea schimbului de experienţă interculturală, sociala, ecologica, religioasa, sportiva privind drepturile copiilor,  în vederea 
dobândirii unei imagini complete în ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt preşcolar romanesti. 
-Cultivarea, în rândul prescolarilor, a competenţei interculturale, socioafective, istorice, religioase, sociale, ecologice, sportive. În 
acest context ne propunem: 
-Construirea unui ansamblu de credinţe şi conduite culturale, istorice, sociale, afective, religioase, ecologice, privind drepturile 
copilului, sportive specifice de preţuire, respectare şi valorizare a celuilalt prin comunicare, sport si concursuri, expozitii, serbari, 
actiuni caritabile, evenimente speciale, etc. 
-Dobândirea unor abilităţi, percepţie lărgită şi obiectivă a diversităţii, deschidere atitudinală faţă de ceilalţi, înţelegere complexă şi 
multidimensională a mediului sociocultural, istoric, religios local  perceperea diferenţelor culturale specifice comunei Chiajna de 
către prescolari si profesori într-o lumină pozitivă. 
-Îmbunătăţirea pregătirii teoretice în vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ  alternativ de tip nonformal, de calitate în 
scopul dezvoltării personalităţii prescolarului . 
Asigurarea calităţii în educaţie prin activitati si actiuni cu caracter nonformal cu specific local. 
 

C) Privind părinţii 
-implicarea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor în desfăşurarea de activităţi şi programe de educaţie în interesul prescolarilor; 
-proiectarea de activităţi educative şi extracurriculare corelate cu obiectivele din curriculumul preşcolar; 
-stabilirea de parteneriate cu factorii decizionali locali, cu familia, cu institutii din domemiul educaţiei, culturii, medicinei şi cu 
organizaţii nonguvernamentale; 
-implicarea copiilor în acţiuni educative şi culturale în vederea socializării şi lărgirea sferei de cunoastere; 
conectarea grădiniţei la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional. 
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Schimburi de experienţă 

 privind iniţierea şi derularea de proiecte educative pentru educaţie şi 
învăţare nonformală: 

 proiecte E-Twinning/Erasmus+ 2013, 2014, 2015 
 

http://www.planetacopiilorchiajna.ro/blog-certificat-etwinning.html 
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 “5 pasi pentru un proiect educativ de succes”  
Criterii pentru succesul unui proiect educativ  

1. Relevanta 2. Eficienta 3. Eficacitate 4. Impact 5. Sustenabilitate 
 

Implementarea proiectelor şi programelor educaţionale în  
Grădiniţa Planeta Copiilor Chiajna, judetul Ilfov 

Am reușit să implicăm iî proiectele, programele educative preșcolare implementate în Grădinița 
Planeta Copiilor Chiajna  tot staff-ul grădinitei,  personalul didactic și auxiliar, preșcolari și părinți, 
elevi ai altor instituțiii de învățământ, alți profesori,  personalități locale, în modul cel mai potrivit. 
 
 Astfel, cu pași mici și siguri pentru o educatie de calitate, am  putut face o mare diferenta pentru 
succesul institutiei de învățământ particular, al proiectelor și programelor educative proprii privind 
educația și invățare nonformală la vârsta preșcolara… și nu în ultimul rand,  pentru propria noastră 
carieră didactica! 
                                                                                vă mulțumim 

coordonator programe si proiecte educative, 
 responsabil proiecte europene 

Prof. Murgoci Simona 
 
Manager                                                                                                                               Director 

Voiculescu Nicoleta                                                   Prof. Sotae Victorita 


