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       Strategia de diseminare/ promovare  a 
activităţilor si acţiunilor  legate de 
evenimentului istoric “Unirea Principatelor 
Române - 24 ianuarie 1859, primul pas catre 
Marea Unire”   pentru Grădiniţa Planeta Copiilor 
Chiajna are ca scop: 

 
1.    Proiectul educaţional  din care fac parte 

acţiunile şi activitatile legate de eveniment 
istoric are impactul aşteptat,  

 
2.     Eforturile depuse sunt cunoscute şi acceptate 

atat pentru prescolari, cariera cadrelor 
didactice, parinti, comunitate. 

 
3.    Produsele finale (imagini de la eveniment, 

lucrarile prescolarilor, activitatea cadrelor 
didactice, etc ) sunt căutate, interesante pentru 
exemplele de bune practici in  schimb de 
experienta,seminar, simpozion, activitatea 
didactică de perfecţionare, etc.  

 



Nu este suficient doar ca: 
 
 a) obiectivele - generale şi specifice  
ale proiectului educaţional să fie 
atinse, acest lucru trebuie şi cunoscut 
- de către toate grupurile interesate de 
un astfel fel de proiect educaţional 
 
 
 
 b) produsul final  al proiectului 
educativ trebuie să fie realizat la 
termen, în standardele de calitate 
convenite iniţial,  dar important este  
să fie cunoscut şi apoi acceptat, dorit, 
căutat   în domeniul educaţiei 
preşcolare. 

• seminarii şi ateliere (workshop-uri) cu caracter informativ; 
• conferinţe de specialitate (naţionale sau internaţionale); 
• congrese, lansări, deschideri oficiale; 
• evenimente; 
• reţele de excelenţă şi de bună practică; 
• reportaje şi alte materiale media; 
• pagină de Internet; 
• broşuri informative şi de popularizare, cărţi. 
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Strategia de diseminare, de promovare a rezultatelor  activităţii desfăşurate cu ocazia 
acestui eveniment are în vedere exact aceste lucruri - să informeze şi să câştige 
acceptul ca este valoros educaţiei preşcolare  atât pentru proiectul propriu-zis  cât şi 
pentru rezultatele sale în ceea ce priveşte direct beneficiarii:preşcolarii, cadrele 
didactice (carierei didactice),părinţi, instituţie, comunitate. 
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Derulare  acţiunilor şi activităţilor evenimentului istoric 
Sarbatoarea Zilei Unirii Principatelor Române- 24 ian. 1859  

reprezintă a VIII a activitate din cele 17 activitati si actiuni nonformale din cadrul 
proiectului educaţional “Despre noi, împreună cu noi 2014-2015” implementat la 

 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna  

Gradinita Planeta Copiilor Chiajna a  implementat propriul  proiect educational “Despre noi 2013-2014”, 
  si continuat “Despre noi, impreuna cu noi 2014-2015”  aprobate de Consiliul de Administratie având ca 

partener de proiect Comitetul Reprezentativ al Parinţilor.  

ACTIUNI SI ACTIVITATI 
 
Sarbatoarea 
 „ 24 Ianuarie-Ziua Unirii Principatelor 

Romane” 
1.Activitate demonstrativa interactiva 
2.Expozitie cu lucrari realizate de copii si 

cadre didactice 
3.Parada costumelor si a obiectelor 

populare 

OBIECTIVE SPECIFICE/  
OBIECTIVE OPERATIONALE 

 
 
Insusirea traditiilor istorice nationale 

pe plan local 
 
-sa participe alaturi de colegi si cadre 

didactice, invitati la sarbatorirea 
unui eveniment istoric national 
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Derularea  proiectului educaţional „Despre noi, impreuna cu noi pe 
Planeta Copiilor Chiajna 2014-2015” implementat în 

 Gradiniţa Planeta Copiilor Chiajna  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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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. 
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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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 “5 pasi pentru un proiect educativ de succes”  
1. Relevanta 2. Eficienta 3. Eficacitate 4. Impact/ Diseminare 5. Sustenabilitate 

 

Am reusesit sa implicam in proiectele, programele educative prescolare implementate in Gradinita 
Planeta Copiilor Chiajna  tot staff-ul gradinitei,  personalul didactic si auxiliar, prescolari si parinti, 
elevi ai altor institutii de invatamant, alti profesori,  personalitati locale, in modul cel mai potrivit. 
 
 Astfel, cu pasi mici si siguri pentru o educatie de calitate, am  putut face o mare diferenta pentru 
succesul institutiei de invatamant particular, al proiectelor si programelor educative proprii privind 
educatia si invatare nonformala la varsta prescolara… si nu in ultimul rand,  pentru propria noastra 
cariera didactica! 
                                                                                va multumim, 

coordonator programe si proiecte educative, 
 responsabil proiecte europene 

Prof. Murgoci Simona 
 
Manager                                                                                                                                                                             Director 
Voiculescu Nicoleta                                                                                                                                             Prof. Sotae Victorita 

Criterii pentru succesul unui proiect educativ  
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