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Obiectivul general al proiectului: 
 
       Asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie de la grădiniţă la şcoală prin 
familiarizarea preşcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, cu învăţătoarea în scopul integrării 
lor cu succes în viaţa de şcolar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGUMENT:        
                                               

 Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult “funcţia majoră”, 
obiectivul final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea 
copilului pentru şcoală revine atingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale ale 
personalitatii copilului care contribuie la integrarea şi adaptarea copilului la viaţa şcolară. 
         Acest proiect a luat naştere dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate cum ar fi: relaţia 
sporadică dintre şcoală şi grădiniţă, dezorientarea părinţilor în ceea ce priveşte cerinţele şcolii, 
necunoaşterea suficientă a prevederilor celor două programe. 
         Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de 
şcolar, prin implicarea în activităţi comune plăcute, să găsim cele mai eficiente căi pentru a 
asigura adaptarea  preşcolarilor la viaţa şcolară. 
 Proiectul de parteneriat este necesar întrucât contribuie la realizarea planului de 
şcolarizare pe anul 2013-2014 la clasa mare prin colaborarea grădiniţă-şcoală şi familiarizarea 
părinţilor preşcolarilor cu oferta educaţională a şcolii.    
  
 



Grupul ţintă: preşcolarii din grupa mare. 
Beneficiari direcţi şi indirecţi:  
 preşcolari 
 elevi 
 învăţători 
 educatoare 
 şcoală 
 gradinita 
 părinţi 
 comunitate 
Durata: un an şcolar: 2013-2014 
Locul desfăşurării:   
 Scoala gimnaziala “Mihail Kogălniceanu”- Brăila 

Gradinita “Mihaela”- Brăila 
 

Obiective specifice proiectului: 
 Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală  şi activitatea de tip şcolar;  
 Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; 
 Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală-familie  
 Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de exprimare corectă; 
 Formarea unei conduite civilizate; 
 Însuşirea de noi deprinderi prin activităţi comune preşcolari – şcolari. 

 
Rezultate aşteptate: 
 Schimb de experienţă eficient în ceea ce priveşte specificul muncii din şcoală şi grădiniţă 
 Stabilirea unor relaţii de prietenie între preşcolari şi şcolari 
 Formarea de abilităţi de comunicare 
 Promovarea, în comunitate, a unei imagini pozitive a celor două instituţii implicate 
 Expoziţie cu materialele realizate. Panou tematic. Album foto  
 Postarea pe site-ul şcolii 
 Produse ale activităţilor comune ale preşcolarilor şi şcolarilor 
 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului: 
     Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare 
activitate.  
Se va urmări: 
 desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect 
 modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect 
 modul în care sunt folosite resursele umane 
 impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii 

(anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului) 
 
Evaluarea va fi: 
 curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi) 
 finală (la sfârşitul proiectului) 
 
Materiale/ instrumente de evaluare: 
 chestionare 
 portofolii/proiecte 
 produse ale activităţii elevilor 

 jurnal de reflecţii 
 fişe de autoevaluare 
 rapoarte de lucru 

 



 
Activităţi propuse: 

 
Nr 
crt. 

Activitatea Locul 
desfăşurării 

Participanţi Termen 

1. La început de drum – întâlnire de 
lucru  

Grădiniţa  Educatoare 
Invăţătoare 

Septembrie 
2013 

2. Lansarea proiectului Pas cu pas 
spre viaţa de şcolar 

Grădiniţa  Educatoare 
Invăţătoare 

Părinţi  

Octombrie 
2013 

3. Vizită la şcoala: 
Ne împrietenim cu şcolarii – 
jocuri  

Şcoala  Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi  (a IV-a) 

Noiembrie  
2013 

4. Îl aşteptăm împreună pe Moş 
Crăciun  

Grădiniţa  Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi (a IV-a) 

Decembrie  
2013 

 

5. “Nu arunca!...gândeşte şi 
foloseşte!”(confecţionarea de 
jucării din deşeuri) 

Şcoala  Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi (a IV-a) 

Ianuarie 
2014 

 

6. Mărţişoare, mărţişoare Grădiniţa  Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi (a IV-a) 

Februarie 
2014 

 

7. Ora de curs: Ce înseamnă să fii 
elev? 

Şcoala  Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Martie 
2014 

 
8. Activitate ecologică: Sădim 

împreună copacul prieteniei. 
Curtea  
şcolii 

Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi (a IV-a) 

Aprilie 
2014 

 

9. Drumeţie Împrejurimi Educatoare 
Invăţătoare 
Preşcolari 

Elevi (a IV-a) 

Mai 
2014 

 

10. Evaluarea proiectului Grădiniţa  Educatoare 
Invăţătoare 

Părinţi 
Preşcolari 

Iunie 
2014 

 

 

 


