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ÎMPREUNĂ NE EDUCĂM COPIII 

 
                       Prof. înv. preșcolar, Curelea Irina 
             Grădinița ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Ploiești 

 
 

  Concepte și atitudini educaționale de actualitate sunt intens promovate de didactica 

contemporană. Acestea au ca scop determinarea unor forme variate de comunicare, colaborare și 

cooperare menite să contribuie eficient la devoltarea armonioasă a preșcolarilor. 

Proiectul educațional reprezintă un astfel de 

concept și se regăsește tot mai frecvent 

prezent în relațiile de parteneriat educațional 

ce se stabilesc între unitățile de învățământ 

și/sau între ele și alte segmente ale societății.  

Înițierea și derularea acestor tipuri de 

activități    reprezintă   o   provocare   pentru  

cadrele didactice deoarece necesită multă  

creativitate de concepere, o derulare 

dinamică, o monitorizare eficientă, responsabilă și în derularea deciziilor. 

Ideea că preșcolarul, de la cea mai mică vârstă, trebuie scos cât mai mult din mediul 

rutinier al grădiniței pentru a învăța să relaționeze căt mai eficient cu semenii și adulții, m-a 

determinat să inițiez proiectul  ,,Împreună ne educăm copiii”.  

El a  fost conceput  să  fie  realizabil  printr-o  

Îmbinare  a  activităților  curriculare,  extracuriculare 

 și extrașcolare într-o perioadă de patru ani. În  acest  

caz   am  considerat   că   tema   aleasă   are   un   rol 

 important  în  pregătirea  socială, morală  și civică  a  

copiilor. De asemenea, am căutat șă valorific cât mai 

 bine oportunitățile alegând parteneri   reprezentativi. În   acest  mod   a   început  

derularea      unei     interesante     colaborări     între  

preșcolarii   grupei   mici   A   ,,Piticii năzdrăvani!”,  

din   Grădinița  ,,Sfinții  Arhangheli  Mihail  și  Gavriil” Ploiești  cu ISJ  Prahova, CCD  Prahova,  

 

,,PRIERENII CĂRȚILOR”-vizită la Bibiloteca 
ISJ. PRAHOVA. 

,,SĂRBĂTORILE PASCALE” – expoziție 
și vizită la PREFECRURA Prahova.
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Prefectura Prahova, Consiliul Local și Primăria Prahovam Consiliul Județean Prahova IJP 

Prahova, DSP Prahova, Editura LVS Crepuscul  Ploiești, Trustul Alpha TV, Telegraful de 

Prahova și Radio Alphanet.  

 Scopul acestui proiect a fost optimizarea relaţiei grădiniță-familie-comunitate, în aşa fel 

încât preșcolarii să obţină singuri succesul. 

Obiective au constat în: 

  - realizarea unor cercetări pentru dignosticarea      

relaţiei grădiniță-familie;  

- identificarea instrumentelor de comunicare    

grădiniță-familie;  

   -  antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi 

formare educaţională; 

   - diversificarea modalităţilor de colaborare cu 

familia;  

 

 

-  crearea unui cadru de motivare şi implicare  

    a partenerilor; 

-  încurajarea voluntariatului;  

-  atragerea părinţilor către activităţi din „lumea  

    şcolii”. 

În ceea ce privește modul de realizare las  

fotografiile șă vorbească de la sine. 

                                                                                Finalizarea proiectului s-a realizat prin:             

-  antrenarea părinţilor în activităţi de 

informare  şi formare educaţională; 

                                                    -  diversificarea modalităţilor de colaborare cu 

familia; 

                                                                            -  crearea unui cadru de motivare şi implicare a 

partenerilor;  

 

 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII REPORTER? – 
activitate comună cu invitaţii Trustului 

Alpha TV Prahova. 

,, ZIUA PORȚILOR DESCHISE” -  vizită la 
sediul I.P.J. Prahova.

,,CUM APARE REVISTA LUMINIȚA?”  

vizită la Editura Crepuscul, Ploiești.
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  -  încurajarea voluntariatului;  

 -  atragerea părinţilor către activităţi din „lumea grădiniței”  

 -  realizarea unui DVD educativ pentru părinţi. 

 
 

HARTA PROIECTULUI 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUZIE: 
 
          Preşcolarii grupei mici au nevoie de desfăşurarea unor activităţi comune cu părinţii şi alti 
membrii ai comunităţii, cuprinse într-un proiect de colaborare FAMILIE - GRĂDINIŢĂ -
COMUNITATE, activităţi menite să ajute micii preşcolari în dobândirea unor cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini necesare unei bune integrări în mediile educative şi sociale ale comunităţii, 
a obţinerii unor succese individuale şi de grup. 
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