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„SCOALA ALTFEL:
SĂ ŞTII MAI MULTE,

SĂ FII MAI BUN!”
Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”,

Slobozia,Ialomiţa
Str. Mihai Eminescu,  Nr.6 , Tel/Fax 0243 234253

Nivel de învăţământ: I si II
Nr. preşcolari din grădiniţă: 245

Nr. cadrelor didactice din grădiniţă: 23

Coordonatorii activităţii:
Director : Lăzărescu Petrica

Consilier educativ: Prof. Filip Cristiana - Valentina
Prof.Marinescu Claudiţa- Florentina

Prof. Mihalache Lenuţa
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Cadre didactice implicate:
Director Lăzărescu Petrica
Prof. Filip Cristiana – Valentina
Prof.Marinescu Claudiţa- Florentina
Prof.Mihalache Lenuţa
Prof.Lupu Svetlana- Aurora
Ed.Chiţu Maria
Prof.Savu Gabriela
Prof.Marin Maria
Ed .Berteşteanu Adriana
Prof.Preda Ştefania

Titlul activitatii: “Facem sport încă de mici/ Ca să creştem mari, voinici”
Domeniul in care se incadreaza: Activităţi sportive
Scopul: Dezvoltarea fizică armonioasă şi prevenirea instalării unor deficienţe fizice prin
practicarea sportului de masă. Dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a atitudinii de fair-
play şi a spiritului de echipă în activităţile competiţionale.

Obiectivele educaţionale ale activităţii:
-să încurajeze preşcolarii pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin armonie şi
mişcare precum şi  motivarea lor;
- să se dezvolte armonios copiii prin practicarea sportului, a  gimnasticii ritmice şi sportive;
- să-şi formeze/dezvolte trăsături pozitive de caracter precum: disciplina, răbdarea, stăpânirea de
sine, curajul, iniţiativa, perseverenţă;
-să relaţioneze pozitiv promovând strategii pozitive;
- să dezvolte respectul faţă de sine şi faţă  de ceilalţi;
- să promoveze spiritul de echipă;
- să manifeste spirit competitiv şi o atitudine de fair- play;
- să-şi dezvolte sentimente specifice şi dorinţa de a iubi şi practica sportul.

În derularea activităţii propuse din cadrul proiectului “Şcoala Altfel- Să ştii mai
multe, să fii mai bun” am avut un grup ţintă de 83 de copii iar prezenţa acestora a fost de
100%.

Durata şi locul desfăşurării activităţii:
Concursul “Facem sport încă de mici, ca să creştem mari, voinici” s-a desfăşurat pe

parcursul unei zile - 7 aprilie 2015 şi a presupus evoluţia mai multor echipe de dans sportiv şi
gimnastică ritmică.

Descrierea activităţii:
Simpozionul Judeţean „Facem sport încă de mici/ Ca să creştem mari ,voinici” s-a

desfăşurat pe data de 7 aprilie 2015 în cadrul săptămânii: “Scoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii
mai bun”.

În cadrul concursului s-au prezentat cu formaţii artistice, mai multe unităţi şcolare din
judeţ:
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1.GPP NR. 2 Slobozia- Formaţia de dans:”Fluturasii”-
îndrumători:prof. Damian Ana- Maria
2.GPP “VOINICELUL”- Formaţia de dans:”Micile majorete”-
îndrumători: Ursea Niculina, prof.Avramescu Tudoriţa- Elena & prof. Berciu Valentina
3.GPP Amara – Formaţia de dans:”Buburuzele”-
îndrumători:prof. Duţă Monica & prof. Pop Florentina
4. GPP “Dumbrava minunată “– Formaţia de dans: “ Lala Dance“
îndrumători : prof.Mihalache  Lenuta, prof. Lupu Svetlana- Aurora & prof. Marinescu Claudiţa-
Florentina
5.Şcoala cu clasele I-VIII Colelia – Formaţia de dans: “ Albinuţele“
îndrumători : prof. Neagoe Elena- Georgiana
6. GPP “Dumbrava minunată “–Formaţia de dans: “ Magic Girls“
îndrumători : prof. Filip Cristiana- Valentina & ed.Berteşteanu Adriana
7.  GPP “Dumbrava minunată “–Formaţia de dans: “ Ritmic“
îndrumători : prof.Savu Gabriela & prof. Marin Maria

În vederea unei bune desfăşurări a Concursului „ Facem sport încă de mici / Ca să
creştem mari ,voinici”, au fost invitaţi reprezentanţi ai partenerilor unităţii noastre:
I.S.J. Ialomiţa - reprezentat de doamnele inspector înv.preprimar Bârsan Mihaela & Zăvoianu
Cristiana, Primăria Slobozia- reprezentată de domnul primar colonel Stoica Alexandru,C.S.S.-
reprezentat de  prof.dir. Basarab Mihai, Consiliului Local – reprezentat de doamna Volbea Ioana,
CCD – reprezentat de doamna Guzulescu Mariana, reprezentant al părinţilor G.P.P. “Dumbrava
minunată”- doamna Porumboiu Elena- Alina.

Juriul format din persoanele mai sus menţionate au deliberat echipele câştigătoare.
Concursul a fost mediatizat pe postul local de televiziune Antena 1 Slobozia în data de 8 aprilie
2015.

Rezultatele obţinute în urma activităţii:

a) Cadrele didactice din judeţ  au manifestat  interes participând într-un număr mare în
desfăşurarea Simpozionului  Judeţean „Facem sport încă de mici/ Ca să creştem mari,
voinici”.
b) Participarea directă a reprezentanţilor partenerilor Simpozionului;
c) S-a realizat un schimb de experienţă plăcut, util şi eficient între unităţile şcolare;
d) Copiii s-au prezentat sub îndrumarea cadrelor didactice la cele mai înalte standarde de
competiţie sportivă la secţiunea înscrisă;
e) Preşcolarii şi-au dezvoltat trăsături pozitive de caracter, atitudine de fair- play şi a
spirit de echipă în activităţile competiţionale;
f) Simpozionul şi-a atins scopul şi obiectivele stabilite.
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Sustenabilitatea proiectului
Preşcolarii, cadrele didactice, părintii şi partenerii implicaţi şi-au exprimat dorinţa de

continuare a acestui proiect, prin organizarea în anul şcolar 2015-2016 a celei de-a doua ediţii a
Simpozionului Judeţean „Facem sport încă de mici/ Ca să creştem mari ,voinici”.

Argumentul sustenabilităţii acestui proiect este acela de a evolua de la ediţie la ediţie
devenind  Simpozion Naţional.

Concursul (secţiunea 2) din cadrul Simpozionul Judeţean „Facem sport încă de
mici/ Ca să creştem mari ,voinici” a fost o activitate de succes în Săptămâna Şcoala alftel:
Să ştii mai multe, să fii mai bun” pentru că:
-în cadrul acestui concurs au fost antrenaţi atât  preşcolarii cât şi cadrele didactice;
-preşcolarii şi-au exprimat dorinţa de a participa la mai multe concursuri sportive;
-a fost o activitate la nivel judeţean la care a participat mai multe unităţii şcolare;
-toate echipele participante au fost foarte bine pregătite în executarea exerciţiilor de gimnastică
ritmică ,dar şi din punct de vedere al costumaţiei, membrii juriului luând decizia să acorde
tuturor formaţiilor Premiul I ;
-fiecare  echipă participantă a primit cupă şi diplomă ;
-cadrele didactice participante  s-au încărcat cu energie pozitivă ,exprimându-şi dorinţa de a
participa şi la următoarele ediţii ;
-părinţii au fost deosebit de mulţumiţi deoarece concursul a fost fără taxă de participare, toate
premiile şi materialele fiind achiziţionate din buget propriu şi sponsorizări;
-acţiunea a fost mediatizată pe postul local de televiziune Antena 1 Slobozia .

Mărturii

“Copilaria este inocentă,fericită si entuziastă,ea se împlineşte şi se manifestă în
acest colţ de Rai numit  “Dumbrava Minunată”,sub bagheta fermecată a zânelor –
educatoare.Mulţumiri şi felicitări colegei mele - director Petruţa Lăzărescu,
colectivului de educatoare dedicate educării şi împlinirii copiilor, pentru această
minunată zi în care s-au întrecut copiii grădiniţelor din judeţ.”( Geta Tudor -
Director ,Grădiniţa cu Program Prelungit, nr.2, Slobozia)
“Mi-a plăcut foarte mult acest concurs deoarece îmi place să dansez şi am fost
foarte fericită  când echipa mea a câştigat Premiul I şi Cupa. ”(Dimache Ana -
Lucia)
Concursul a fost foarte antrenant pentru fetiţa mea deoarece în fiecare seară îmi
împărtăşea impresii din timpul repetiţiilor. Era foarte nerăbdătoare să vină ziua
concursului. (Cloşca Alina-parinte)
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Dovezi ale

activitatii:
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 GPP Amara – Formaţia de dans:”Buburuzele”-
îndrumători:prof. Duţă Monica & prof. Pop Florentina
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 GPP “VOINICELUL”- Formaţia de dans:”Micile majorete”-
îndrumători: Ursea Niculina, prof.Avramescu Tudoriţa- Elena & prof. Berciu Valentina
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 GPP “Dumbrava minunată “–Formaţia de dans: “ Ritmic“
îndrumători : prof.Savu Gabriela & prof. Marin Maria



GRĂDINIȚA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT
        „DUMBRAVA  MINUNATĂ”

Str. Mihai Eminescu, Nr. 6, Slobozia, 920023
Tel./Fax: 0243-234253,

e-mail: gradinitanr3@yahoo.co.uk

 GPP “Dumbrava minunată “–Formaţia de dans: “ Magic Girls“
îndrumători : prof. Filip Cristiana- Valentina & ed.Berteşteanu Adriana

 GPP “Dumbrava minunată “– Formaţia de dans: “ Lala Dance“
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îndrumători : prof. Marinescu Claudiţa-Florentina
 prof.Mihalache  Lenuta şi prof. Lupu Svetlana- Aurora

 Şcoala cu clasele I-VIII Colelia – Formaţia de dans: “ Albinuţele“
îndrumători : prof. Neagoe Elena- Georgiana
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 GPP NR. 2 Slobozia- Formaţia de dans:”Fluturasii”-
îndrumători:prof. Damian Ana- Maria
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