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„ŞCOALA 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: 20
Nr. cadrelor didactice din grădiniţă: 3
Nr.parinți:13
Coordonatorii activităţii:
Prof.Turcea Nicoleta Cristina -director
Prof.Lupu Svetlana Aurora
Prof. Mihalache Lenuţa
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Cadre didactice implicate:
Director : Prof.Turcea Nicoleta Cristina
Prof.Lupu Svetlana Aurora
Prof. Mihalache Lenuţa
Titlul activitatii: “Pe urmele antreprenorilor”-excursie fabrica de mobilă ,,Mobiper” ,Ferma
Agricola ,,Costandache COM ”.
Domeniul in care se incadreaza: Domeniul cultural
Scopul: Organizarea excursiei răspunde dorinței exprimate de preșcolari și părinți de a călători și
de a petrece timpul liber, desfășurând activități recreative , de informare,divertisment.
Obiectivele educaţionale ale activităţii:
-să participe la plimbări,excursii pentru a observa obiective importante din imediata apropiere a
urbei (fabrica de mobilă ,, Mobiper ,, , Ferma Agricola ,,Costandache COM ” ;
-să înțeleagă procesul de transformare a lemnului în mobilă, familiarizandu-se cu uneltele
specifice meseriei de tamplar ,tapițer ,fermier ;
- să participle la acțiuni educative în aer liber,în natură alături de părinți ,educatoare ,colegi;
- să-şi formeze trăsături pozitive de caracter precum: disciplina, răbdarea, stăpânirea de sine,
curajul, iniţiativa, perseverenţa;
-să relaţioneze pozitiv ,promovând strategii pozitive;
- să-și cultive respectul faţă de muncă şi faţă de produsele muncii , motivandu-i în alegerea
unei meserii de viitor;
Durata şi locul desfăşurării activităţii:
Excursia s-a desfășurat în intervalul orar 08:30 -12:30 a zilei de 12.05.2016,în comuna
Perieți ,județul Ialomița vizitând Fabrica de mobilă ,,Mobiper ,, și ferma Agricola ,,Costandache
COM”.
Descrierea activităţii:
Excursia s-a deșfășurat în data de 12 mai 2016 pe raza localității Perieți ,județul Ialomița
la Fabrica de Mobilă ,,Mobiper” și Ferma Agricola ,,Costandache COM” .
Preșcolarii însoțiți de părinți și cadre didactice au fost întâmpinați de directorul locației
,invitându-ne la primul obiectiv al excursiei- Fabrica de Mobilă ,,Mobiper”.Acolo preșcolarii au
fost familiarizați cu procesul tehnologic de prelucrare a lemnului, tehnologia și uneltele specifice
meseriei de tâmplar-tapițer și familiarizarea cu produsele finite.
În cadrul Fermei Agricole ,,Costandache COM” domnul inginer a prezentat procesul
automatizat de încărcare a camionului cu cereale ,sistemul de depozitare a cerealelor în capsule
și magazii special amenajate precum și utilajele de prelucrare a
solului(arat,discuit,semănat,prășit,erbicidat).
În încheierea excursiei gazda ne-a invitat în foișorul familiei ,unde copiii au fost
recompensați cu daruri dulci.Cadrele didactice alături de părinți au adresat cuvinte de mulțumire
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către gazde, acest moment îl regăsiti în mărturiile parinților.Cu această ocazie s-a deschis
oportunitatea încheierii unui parteneriat ,benefic pentru copii.
Rezultatele obţinute în urma activităţii:
a)Preșcolarii au fost familiarizați cu meseria de : proiectant,tâmplar,tapițer ,inginer
agronom,mecanizator agricol și cu procesele de prelucrare specifice acestor meserii;
b) Activitatea a fost instructivă ,educativă și distractivă;
c) S-a realizat un schimb de experienţă plăcut, util şi eficient între cadrele didactice
organizatoare ,părinți,preșcolari și gazde;
d) Participanții la activitate s-au prezentat la cele mai înalte standarde ;
e) Preşcolarii şi-au dezvoltat trăsături pozitive de caracter;
Sustenabilitatea proiectului
Preşcolarii, cadrele didactice, părintii şi partenerii implicaţi și-au exprimat dorinţa de a
încheia un parteneriat viabil pentru a continua ,,activitatea de succes” desfășurată în ,,Săptămâna
Şcoala alftel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” .
Argumentul sustenabilităţii acestui proiect este acela de a îndruma preșcolarii și de a-i
pregăti pentru viață în vederea alegerii unei meserii.

Excursia “Pe urmele antreprenorilor”-excursie fabrica de mobilă ,,Mobiper” ,Ferma
Agricola ,,Costandache COM ”a fost o activitate de succes în Săptămâna Şcoala alftel: Să ştii
mai multe, să fii mai bun” pentru că:
-și-a atins scopul și obiectivele stabilite întrucat copiii s-au desprins de rutinele zilnice și au
pătruns în ,,tainele ,, unor profesii de viitor;
-ținand cont că locuim într-o zonă preponderant agricolă această activitate este propice pentru
dezvoltarea lor cu succes în societate;
-în cadrul acestei activități au fost antrenaţi atât preşcolarii , cadre didactice si părinți;
-preșcolarii s-au încărcat cu energie pozitivă ,exprimându-şi dorinţa de a participa şi la alte
actiuni de acest gen .
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,,DOVEZI” ALE ACTIVITĂȚII FABRICA DE MOBILĂ ,, MOBIPER ”

FERMA AGRICOLA ,,COSTANDACHE COM ”

