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  OLIMPIADELEK a fost un program de responsabilitate socială sponsorizat de către KAUFLAND 
ROMÂNIA și implementat în parteneriat cu ȘCOALA DE VALORI și MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE. 

  Programul a oferit șansa să transformăm grădinița în care ne dezvoltăm într-un mediu fertil și 
propice studiului. Competiția a fost deschisă tuturor instituţiilor de învăţământ public din România: 
grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee.  

  În cadrul acestui program au existat două etape de premiere: una pentru cei care au luat 
repede startul (Top Hărnicuți) și alta pentru cei care au punctat cele mai multe activități până la 
finalul programului (Top Fruntași). 

  Topul HĂRNICUȚILOR i-a inclus pe cei care au luat rapid inițiativa și au realizat deja mai 
multe activități până pe 30 noiembrie 2015. Au fost acordate 100 de premii a câte 2000 de euro 
primilor clasaţi. AM CÂȘTIGAT!!!! 

  Topul FRUNTAȘILOR i-a inclus pe cei mai consecvenți 103 participanți, care au cumulat un 
punctaj bun în baza activităților realizate până la 29 februarie 2016. Acestora le-au fost acordate trei 
categorii de premii: 

Locul I:  1 x 40 000 euro 

Locul II: 1 x 30 000 euro 

Locul III: 101 x 20 000 euro - AM CÂȘTIGAT!!!! 

 



  ACTIVITĂȚILE OLIMPIADELOR K sunt împărțite pe 4 categorii, aducând școlii tale atât puncte pentru 
competiție, cât și experiențe și informații noi. Cele 4 categorii sunt divizate astfel: mediu (ecologizare, 
plantare, reciclare, eco-bricolaj, protejarea resurselor etc), sport și sănătate (competiții sportive, pachețelul 
sănătos, cumpărături inteligente, stil de viață activ, sport și nutriție, dinți frumoși și sănătoși 
etc), creativitate și tradiții(expoziții interne, teatru, dans și muzică, design vestimentar, creații literare, 
tradiții etc) sau știință, cultură și educație (vizite culturale sau informative, invenții, prim-ajutor, educație 
financiară, estetică urbană, internet, orientare profesională, civilizații în trafic, etc). 

 BENEFICII 

• dezvoltarea spiritului civic 

• exersarea abilităților de muncă în echipă 

• informații noi și utile 

• un mediu înconjurător mai curat 

• distracție 

 

MULȚUMIM COPIILOR, PĂRINȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE  PENTRU IMPLICARE ȘI EFORT! 

 



,,Cunoașterea este o aventură nesfârșită la marginea incertitudinii”  
(Iacob Bronowski) 

  

   Aventura este o creație, iar creația o aventură. 

  Curiozitate, investigație, emoție, reflecție, autodescoperire, valorizare a învățării – motivații 
cheie pentru călătoria într-un univers al cunoașterii și creativității. 

  Curiozitatea copiilor, nevoia de a descoperi o realitate directă sau prin exercițiu de imaginație, 
maleabilitatea emoțional-afectivă stimulată de contextele educative în care partenerii 
interrelaționează, dorința de a cunoaște, constituie argumente valide pentru conceperea și derularea 
unui demers ce pentru copii reprezintă o adevărată aventură în timp și în spațiu. 

  Aventura cunoașterii ,,OLIMPIADELEK” a constituit un prilej de descoperire prin exerciții de 
creativitate de grup, reflecție asupra celor observate și alte forme de exprimare în care copilul 
trăiește experiențe autentice, inedite, de aplicații practice pe grupuri, împărtășite pentru noi reflecții 
care-i ajută să-și proiecteze noi previziuni ale aventurii până la final, când triumful aventurii este trăit 
de toți copiii implicați în aventură. 

  Preșcolarii s-au hotărât să străbată drumul împreună, aducându-și contribuția la rezolvarea 
unor situații problemă impuse de provocările cunoașterii cognitive, emoționale, motivaționale. 

  În călătoria lor, copiii au descoperit greutăți și frumuseți, obstacole și responsabilități, succese 
și eșecuri, și-au descoperit propriile lor aptitudini. 

 



Entuziast, distractiv  si educativ 

 

  Acestea au fost cele trei atribute esențiale ale unei olimpiade altfel: Olimpiadele Kaufland. 
Aproape de final acțiunea a numărat peste 1300 de școli implicate și peste 40000 de activități 
extrașcolare desfășurate de elevi cu dascălii lor.  

  Vorbim de muncă în echipă, creativitate, seriozitate, mobilizare socială și viziune dovedite de 
o întreagă generație de elevi împreună cu profesorii lor.  

  Cine a participat la Olimpiadele Kaufland știe ce emoții se ascund în spatele fiecărui proiect și 
cât de important este să te dedici 100% în atingerea unui obiectiv social. 

   De aceea, cel mai bine ne spun participanții cum a fost, iar atmosfera se simte cel mai frumos 
din poze. 

AVEM CONVINGEREA CĂ EDUCAȚIA REPREZINTĂ BAZA SOCIETĂȚII 
 

Cel mai de preț cadou pe care îl putem face societății este să oferim copiilor acces la 
educație.  

Ea deschide minți, drumuri și le oferă șansa de a crea o societate sănătoasă. 



 
categorie activitate: 

Mediu   
 TIP ACTIVITATE 

• ECOLOGIZARE : ecologizarea unui parc, a unui spațiu verde sau a curții școlii, ce presupune activități de 
igienizare și adunare a gunoaielor din spațiile verzi și activități de curățare și/sau vopsire tuturor parcurilor și 
a băncuțelor și scaunelor dacă acestea există în locațiile respective, sau văruirea trunchiurile copacilor. 

• PLANTARE :  plantarea de flori, puieți, plante aromatice sau gard viu în spații publice sau în grădina școlii.  

• ECO-BRICOLAJ: construirea și amplasarea de căsuțe pentru păsări.   

• RECICLARE DEȘEURI : reciclarea de alte deșeuri, sticlă, hârtie și carton, plastic, metal, aparate de uz casnic de 
mici dimensiuni și electrice. Deșeuri sunt colectate și duse la/ preluate de un centru de colectare deșeuri. 

• PROTEJAREA RESURSELOR : organizarea unor sesiuni de informare și educare privind necesitatea utilizării 
raționale a resurselor planetei, cu exemple concrete despre cum putem economisi energia electrică, apa, gazele 
etc. 

• RECICLARE SELECTIVĂ :  implementarea unui sistem de reciclare selectivă în școală, adică amenajarea unor 
coșuri de gunoi separate pentru colectarea diferențiată.  

 

 

  TOTAL ACTIVITĂȚI: 12  
 



















categorie activitate: 
    SPORT SI SANATATE   

   

TIP ACTIVITATE 

• COMPETIȚII SPORTIVE : organizarea de competiții sportive între clase, cu scopul de a îi învăța să lucreze în echipă, să le dezvolte 
apetitul pentru un stil de viață activ și să le dezvolte un spirit competitiv. Competițiile sportive pot presupune mai multe tipuri de 
sporturi: fotbal, baschet, handbal, crosuri, badminton, volei, tenis de câmp, tenis de masă, etc.   

• STIL  DE  VIAȚĂ  ACTIV : organizarea unor lecții de gimnastică, aerobic, fitness, arte marțiale cu un invitat extern.  

• SPORT ȘI NUTRIȚIE : organizarea unor sesiuni de comunicări organizate de elevi pentru colegii lor în care vor expune principii 
ale unui stil de viață sănătos și echilibrat. Se vor organiza ateliere prin care elevii își vor face un orar săptămânal în care vor 
include și sportul. Intenția activității este de a combate sedentarismului și obezitatea. Vor fi tratate și aspecte ce țin de importanța 
alimentației, hidratării, somnului și efortului fizic.  

• PACHEȚELUL  SĂNĂTOS:  atelier organizat cu copiii în care vor stabili împreună un meniu săptămânal care să conțină numai 
alimente sănătoase. Copiii sunt invitați să se gândească cât de sănătoase sunt gustările lor din pauze și ce poate fi îmbunătăți.  

• CUMPĂRĂTURI INTELIGENTE : organizarea unor sesiuni educative privind etichetarea alimentelor. Elevii vor pregăti materiale 
informative despre cele mai comune E-uri și substanțe care apar pe etichetele produselor. Se vor informa despre acestea și le vor 
comunica și celorlalți colegi. Împreună vor învăța să discearnă între alimente sănătoase și cele nocive. Alternativ, instituția poate 
invita un voluntar pregătit în domeniul siguranței alimentare care să le vorbească participanților despre aceste subiecte.  

• DINȚI FRUMOȘI ȘI SĂNĂTOȘI : organizarea unor sesiuni educative privind igiena orală. Elevii vor pregăti materiale informative 
despre cum se folosesc ața dentară și dușul bucal, cât de des este recomandată să te speli pe dinți, alimente de evitat și alimente 
care contribuie la menținerea unei danturi sănătoase. Se vor informa despre acestea și le vor comunica și celorlalți colegi. 
Alternativ, instituția poate invita un doctor stomatolog voluntar care să le vorbească participanților despre aceste subiecte. 
  
 

TOTAL ACTIVITĂȚI: 21 

























CATEGORIA DE ACTIVITATE: 
CREATIVITATE SI TRADITII 

TIP ACTIVITATE 

• EXPOZIȚII INTERNE: copiii sunt încurajați să creeze și să expună lucrări de desen și fotografie realizate pe 
diverse teme. Lucrările vor fi expuse într-un panou accesibil tuturor.   

• DANS ȘI MUZICĂ: organizarea unui festival de muzică și/sau dans.   

• CREAȚII LITERARE: organizarea unor sesiuni de prezentare a creațiilor literare realizate de către elevi. 
Alternativ, pot fi organizate sesiuni de recitare poezii.  

• DESIGN VESTIMENTAR: organizarea unui carnaval cu prezentare de costume create de copii. Creațiile pot fi 
realizate atât din materiale reciclabile, hăinuțe vechi reîmprospătate, cărora li se dă o nouă întrebuințare, 
cât și din orice alte materiale la îndemână.   

• TEATRU: punerea în scenă a unei piese de teatru consacrate.   

• TRADIȚII: copii sunt învățați să reînvie tradițiile legate de anumite momente: Ziua Națională 1 Decembrie 
1918, sărbătorile de iarnă (concurs de colinde și cântece traditionale). Pot fi organizate concursuri de 
dansuri tradiționale. Alternativ, copiii pot organiza o sesiune de comunicări în care vor prezenta porturi 
tradiționale din alte țări. Se pot construi inclusiv panouri în care sunt prezentate vizual diverse porturi internaționaleeste.   

 

 

 

 

TOTAL ACTIVITĂȚI: 29 





































CATEGORIA DE ACTIVITATE: 
 STIINTA, CULTURA, EDUCATIE 

TIP ACTIVITATE 

• INVENȚII (PROIECTE INOVATIVE / SOLUȚII): organizarea unei sesiuneide comunicări pe teme invenții/soluții practice. 
Propunerile elevilor pot fi atât soluții inovative (conceperea unei machete, a unui concept de aplicație cu scop ecologic, 
educațional, social, etc. sau realizarea unui prototip/ schiță/ design), cât și soluții simple care rezolvă în mod direct probleme din 
școală.  

• CIVILIZAȚI ÎN TRAFIC: se vor organiza sesiuni de comunicare cu invitat extern (voluntari din cadrul Poliției), workshopuri prin 
care copiii vor deprinde reguli de bază privind comportamentul în trafic: traversarea corectă, respectarea culorilor semaforului, 
asigurarea în traversare etc.  

• PRIM-AJUTOR:  educație pentru situații de urgență. Copiii vor învăța cum să reacționeze și să acționeze în caz de accidente, 
situații critice imprevizibile. Acțiunea poate fi desfășurată atât cu resurse interne (studiu de caz pe situații date, sub îndrumarea 
unui cadru didactic), cât și cu un voluntar extern cu experință în domeniu sau personal de la echipele de salvare, de exemplu 
Ambulanța, SMURD, etc).  

• ORIENTAREA PROFESIONALĂ : organizare de workshopuri care au ca temă consilierea în carieră, evaluarea competențelor și 
abilităților elevilor și oferirea unor recomandări bazate pe rezultatea discuțiilor și evaluărilor. Alternativ, se pot organiza jocuri 
de rol în care copiii să conștientizeze comportamentul pe care trebuie să îl adopte în eventualitatea în care ar avea o anumită 
meserie .  

• VIZITE INFORMATIVE: organizarea de vizite la diverse fabrici, întreprinderi, ateliere sau companii, unde copiii vor simți puțin din 
atmosfera mediului de lucru. Activitățile ar avea scopul de a oferi copiilor o privire de ansamblu asupra comunității, din ce 
trăiește comunitatea, cum se poate dezvolta.  

• VIZITE CULTURALE : organizarea unor vizite în zone culturale sau istorice (muzeu, teatru, operă, vizitarea unei cetăți.  

• EDUCAȚIE FINANCIARĂ : se vor organiza sesiuni educative pe tema educație financiară adaptată vârstei, susținute fie de invitați 
externi, fie de profesori de economie. Alternativ se pot organiza ateliere de lucru în care copiii fac bugetul de cheltuieli al unei 
gospodării.  

• INTERNET : se vor organiza sesiuni educative pe teme precum: dependența de calculator, siguranța pe internet, cât de repede 
circulă informațiile pe internet, cum își poți proteja identitatea și datele cu caracter personal.  

• ESTETICĂ URBANĂ : sesiuni educative pe teme legate de arhitectură și urbanism. Sesiunile pot fi organizate atât cu resurse 
proprii, cât și cu ajutorul unui invitat extern.   
 

TOTAL ACTIVITĂȚI:  44 















































FELICITARI!!!! 

 
REALIZATOR: 

PROF. BÎZDOACĂ ANA-MARIA 

LOCUL III 


