PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE:
La nivel internaţional:
 Proiect mondial ,,Eco- Şcoala’’ derulat din anul 2007 până în prezent
Cea mai frumoasă reuşită în proiect a însemnat câştigarea steagului verde în octombrie
2009 şi totodată a titulaturii de prima grădiniţă Eco-Şcoala din municipiul Suceava.În
anul 2011, în urma reevaluării de către membrii Centrului Carpato Danubian de
Geoecologie Bucureşti , grădiniţa şi-a păstrat această titulatură datorită activităţilor
ecologice desfăşurate cu o permanentă continuitate şi conştiinciozitate.
La nivel naţional:
 ,,Să citim pentru mileniul III’’-proiect derulat din anul 2003 până în prezent cu
scopul stimulării interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii , în vederea
adaptării cu uşurinţă a copiilor la cerinţele următoarei trepte de învăţământ-clasa I.
 ,,Kalokagathia’’-program naţional de stimulare a interesului pentru educaţie
fizică şi sport în rândul copiilor preşcolari , derulat din anul 2008 până în prezent în
vederea dezvoltării armonioase, a întăririi sănătăţii organismului a copiilor prin
practicarea mişcării;
 ,,Patrula Eco’’-organizat de editura Decesfera Media şi Centrul Carpato
Danubian de Geoecologie, desfăşurat sub formă de concurs naţional.Pe lângă numele
propriu de,,Eco-Ţăndărei’’ , Patrula are o siglă, un eco-cod, o mascotă, un imn şi un colţ
special amenajat pentru afişajul noutăţilor în proiect.
 ,,Şcoli pentru un viitor mai verde’’- program educţional şi concurs naţional
iniţiat de CCDG Bucureşti. Grădiniţa Ţăndărică participă la acest program încă de la
prima ediţie, din anul şcolar 2009-2010.
 Microproiectul standard cu tema ,,Sunt micuţ, dar cresc eu mare- cu apă,
vitamine şi mişcare’’ face parte din poiectul finanţat din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru
creştere economică şi dezvolatare sustenabilă în România şi cofinanţat de Ministerul
Sănătăţii din România.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de
conştientizare/ determinarea schimbării comportamentului atât la copii, cât şi în rândul
părinţilor acestora în ceea ce priveşte alimentaţia şi activitatea fizică – creşterea
numărului de preşcolari care adoptă un comportament sănătos privind mişcarea zilnică
susţinută ( 60 de minute, zilnic) şi un comportament de alimentaţie sănătoasă –consum
zilnic de apă în detrimentul băuturilor dulci, consum zilnic de legume şi fructe, consum
zilnic al micului dejun .
Grădiniţa Ţăndărică a aderat la acest program încă din luna aprilie 2011, urmând
să deruleze activităţi de acest gen până în iunie 2013.
La nivel judeţean:


,,Noile educaţii –educaţie pentru drepturile copilului’’ – Proiectul cu tema

,,DE TINE, COPILE, ÎMI PASĂ!’’, aflat în cel de-al doilea an de derulare cu scopul
cunoaşterii şi promovării respectului pentru drepturile copilului, pentru libertăţile
fundamentale şi a responsabilităţilor ce decurg din acestea, în vederea formării copiilor în
spiritul drepturilor fundamentale ale omului, a promovării cetăţeniei active şi a
democraţiei.


Programul judeţean ,,O lume a prieteniei’’-proiect socio-educaţional ,,De la
copii pentru copii’’, iniţiat de IŞJ Suceava, cu scopul extinderii colaborării dintre
unităţile de învăţământ preşcolar din mediile urban şi rural.

La nivel interinstituţional:



,,Mic de tot într-un Univers atât de mare!’’

- în colaborare cu Observatorul Astronomic Suceava, cu scopul stimulării
curiozităţii copiilor privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare,
descoperirea unor noţiuni de bază despre universul apropiat şi îndepărtat.
 ,,Stop accidentelor de circulaţie, viaţa are prioritate!’’
-în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava
 Proiect de marketing educaţional ,,Promovare-personalizare-distincţie’’
iniţiat de grădiniţa noastră în parteneriat cu librăriile Alexandria. Potrivit Legii nr.53 din
2 martie 2007,privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,unitatea noastră a
fost,,obligată’’să stabilească semne distinctive. Scopul proiectului a fost creşterea
imaginii publice a instituţiei noastre de învăţământ prin implementarea în rândul
preşcolarilor, dar şi a părinţilor- colaboratorii noştri permanenţi- a unor însemne
personalizate ale grădiniţei- ecusoane, ghiozdănele.
 INFO –ŢĂNDĂRICĂ’’
-proiect de la nivelul instituţiei, care este o publicaţie semestrială şi supliment al revistei
,,Lumea lui Ţăndărică’’şi care are ca scop realizarea unei informări periodice a copiilor,
cadrelor didactice, părinţilor şi a altor parteneri educaţionali cu privire la performanţele şi
perspectivele activităţii din grădiniţă, în vederea unei implicări mai intense. Buletinul
urmăreşte popularizarea componentelor creative şi experienţa pozitivă a cadrelor
didactice împreună cu preşcolarii de la cele 15 grupe, atât în cadrul procesului instructiveducativ, cât şi în cadrul proiectelor şi programelor educaţionale.

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE /
( PORTOFOLIUL PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR)
Proiecte derulate:
Internaţional:
- Comenius Socrates-,,Muzica şi dansul- o metodă atractivă şi eficientă de educaţie
şi de integrare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale’’
- Comenius Regio -,,Learn to teach’’
- Copiii Bucovinei
- Spring Day in Europe
Naţional:
- Eco –Grădiniţa
- Idei Verzi- Sacoşa Bio
- Câştigi uşor cu WieSana Junior
- Ocolul infinitului mic pornind de la pitic
Judeţean:
-Noile educaţii- educaţia pentru sănătate
Interinstituţional:
-Suntem prietenii tăi!
-Copil ca tine sunt şi eu!
-Cetatea Sucevei- ctitorie voievodală
-Ziua Soare, Noaptea Lună, bucuriile se-adună!

Proiecte în curs de derulare:
Mondial:
-Eco-Şcoala
Naţional:
-Să citim pentru mileniul III
-Kalokagathia
- Şcoli pentru un viitor mai verde
-Patrula Eco
-Sunt micuţ, dar cresc eu mare- cu apă, vitamine şi mişcare!
Judeţean:
-Noile educaţii-educaţia pentru drepturile copilului- De tine, copile, îmi pasă!
-O lume a prieteniei
Interinstituţional:
-Mic de tot într-un Univers atât de mare!
-Stop accidentelor de circulaţie, viaţa are prioritate!
Proiect de marketing educaţional ,,Promovare- distincţie- personalizare’’
,Info Ţăndărică’’
,,Lumea lui Ţăndărică’’

