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“ Miscare si sanatate “- Întreceri și jocuri sportive

In cadrul programului
SA STII MAI MULTE , SA FII MAI BUN !
Parteneri
Clubul Sportiv Scolar , Galati
Director , Valeriu Basso
Gradinita PP „Licurici „ Galati
Director, Prof.Pricopi Tudorita
Scoala Gimnaziala „Iulia Hasdeu „ -Galati
Director, Prof. Anghel Maria –Cornelia

.
MOTO : “ MEN SANA IN CORPORE SANO”

ARGUMENT

Anul acesta, clopoţelul programului “Sa stii mai multe, sa fii mai bun !
va suna în data 18 aprilie 2016. Activităţile propuse exced curriculumul naţional şi sperăm să
aducă plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu
în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi.

SCOPUL PROIECTULUI
 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor
preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii,
nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la
acțiuni variate, în contexte nonformale

OBIECTIVE SPECIFICE
să participe la competiţii sportive;
să promoveze competitivitatea.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
Preocuparea partenerilor in dezvoltarea armonioasa a organismului copilului, a rezistentei
acestuia la imbolnaviri
Relatia deeschisa intre copil-cadru didactic –antrenori-parinti

Buna pregatire profesionala a cadrelor didactice si maleabilitatea acestora privin lucru in
echipa
OPORTUNITATI
Buna colaborare a cadrelor didactice implicate
Conlucrarea permanenta si eficienta a Comitetelor de parinti de la grupe
PUNCTE SLABE
Starea de sanatate precara a prescolarilor vulnerabili la imbolnaviri dese , imunitate
scazuta
Grad mare de sedentarism.
AMENINTARI
Vreme instabila
Evenimente nedorite pe parcurs
GRUP TINTA
 Prescolarii Gradinitei PP „ Licurici” -Galati
 Cadrele didactice implicate in proiect
 Clubul Sportiv Scolar
 Scoala Gimnaziala „Iulia Hasdeu „-Galati
RESURSE DE TIMP :

21 .04 . 2016

RESURSE UMANE :
 Cadre didactice
 Prescolarii din grupele tinta
 Parinti Prescolarii din grupele tinta
BENEFICIARI
 Prescolarii din grupele tinta
 Parintii
 Partenerii proiectului
 Comunitatea locala
TIPUlL DE ACTIVITATE

Activități sportive

FORMA DE ORGANIZARE
 competiție la nivelul grădiniței

LOCUL DESFĂȘURĂRII:
 Terenul de educatie fizica a Scolii Gimnaziale “Iulia Hasdeu “ -Galati
ACTIVITATI PROPUSE
 Intalnirea partenerilor in vederea discutarii competitiei sportive
 Pregatirea copiilor pentru competitie – „Miscare si sanatate „Întreceri și jocuri
sportive
Etapele competitiei :
1.Pregatirea organismului copiilor pentru efort
2.Stafete aplicative alergare de viteza pe 15-20m
Componenta comisiei de arbitraj
Antrenor Club Sportiv Scolar –Leopa Dan
Reprezentant Scoala Gimnaziala „Iulia Hsdeu „ -Galati-Prof. Sirghi Maria
Cadrele didactice coordonatoare implicate in proiect

MONITORIZARE


Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice prin realizarea unor filmuleţe,
albume foto în format electronic din timpul acţiunilor desfăşurate cu copiii şi postarea lor
pe pe siteul gradinitei si a scolii .

DISIMINARE



Pregatirea pentru concursul judetean ”Sportivi in Tara Piticilor”
Depistarea si selectionarea prescolarilor cu aptitudini sportive si indrumarea lor catre
cluburile sportive.

EVALUAREA


Premierea copiilor , inmanare de diplome

