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„Noi cei mari, uităm adesea că am fost copii şi lucrul acesta, ar trebui să ni-l aducem 
aminte mai ales când ne găsim în faţa copiilor.” (ALEXANDRU VLAHUŢĂ) 

 
Proiectul educaţional ,,OCROTIŢI ZÂMBETUL COPILĂRIEI!’’, se înscrie într-o amplă 

mişcare de dezvoltare şi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite atât copiilor care ne 
frecventează unitatea de învăţământ, cât şi părinţilor acestora.  

Știm cu toții: copilul are dreptul  să fie înconjurat de dragoste și înțelegere, el are dreptul la 
educați, la cultură, la recunoașterea tuturor valorilor umane și a valorilor spirituale,are dreptul la 
dragoste, respect, solidaritate, pace, înțelegere, libertate.  

Copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și dragoste cu onestitate  și înconjurat cu afecțiune, 
acea tandrețe de care simte  nevoia numai el. 

Fiecare copil  are dreptul și privilegiul de a se dezvolta în limitele și capacitățile sale. 
O abordare sistemică a problemelor cu care se confruntă astăzi educaţia în lume, se opreşte 

inevitabil şi asupra unei componente care, prin influenţele directe şi indirecte, are efecte pe 
termen lung şi cu rol hotărâtor asupra evoluţiei copiilor.  

Această componentă asupra căreia se apleacă din ce în ce mai mult factorii de decizie în 
domeniul educaţiei din multe sisteme de învăţământ, este educaţia părinţilor. 

Ideea parteneriatului real între instituţiile de învăţământ de orice nivel şi familie poate deveni 
desuetă în condiţiile în care, serviciile care pot să răspundă nevoilor acestora sunt ignorate sau 
insuficient de clar formulate.  

Tradiţia unui astfel de parteneriat bazat pe un schimb mutual de informaţii, pe un ax comun 
de acţiuni şi pe negocierea unor decizii ce privesc progresul copilului a fost puternic subminată 
de un sistem de învăţământ tributar unei istorii de decenii de comunism, care a încurajat un 
raport inegal între învăţământ şi familie, cu o perspectivă total dezavantajoasă şi inoportună 
pentru un nou tip de societate. 

Lipsa acestei tradiţii, a creat un gol în practica relaţiilor democratice suportive în domeniul 
parteneriatului familie-instituție de învățământ. 

Obiectivele pe care n-i le propunem,  vizează: 
 îmbunătăţirea procesului de comunicare între educatori şi părinţi, crearea oportunităţilor de 

dialog, informare şi responsabilizare a familiei; 
 dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor parentale în vederea prevenirii abandonului 

copiilor, creşterea înţelegerii de către părinţi a rolului şi a responsabilităţilor lor, în asigurarea 
sănătăţii copiilor, a dezvoltării lor socio-emoţionale şi a integrării lor sociale.  
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De asemenea, am ţinut seama de nevoia imediată ca părinţii să devină conştienţi că au 
nevoie de mai multe cunoştinţe, că interacţiunea şi comunicarea sunt cele mai bune mijloace de 
a obţine informaţiile necesare şi că experienţele acumulate şi dialogul sunt instrumente de 
schimbare a atitudinilor. 

În ultimul deceniu, societatea românească s-a confruntat cu câteva fenomene care au atras 
atenţia asupra problemelor pe care le întâmpină instituţia familiei astăzi: 
 număr crescut al divorţurilor, ceea ce presupune o educaţie în familiile monoparentale; 
 amploare din ce în ce mai mare a fenomenului alcoolismului; 
 creşterea şomajului în rândul părinţilor; 
 număr în creştere de mame maltratate; 
 număr din ce în ce mai mare de copii maltrataţi de părinţi; 
 număr crescut al copiilor exploataţi prin muncă de către părinţi; 
 număr crescut al copiilor abandonaţi; 
 număr crescut de copii infectaţi cu HIV; 
 număr crescut al copiilor născuţi de mame adolescente. 

Toate aceste probleme, au alimentat un repertoriu de practici familiale ce prescriu un parcurs 
foarte dăunător sau chiar fatal copiilor ce aparţin acestor familii.  

Multe dintre probleme sunt de competenţa serviciilor de asistenţă socială, a celor de 
protecţie a drepturilor copilului sau chiar a poliţiei.  

Soluţiile deseori sunt complexe şi necesită o abordare interinstituţională. 
Situaţiile extreme de mai sus, sunt completate de alte probleme cu care se confruntă familiile 

de copii mici, indiferent de nivelul de trai.  
Practicile parentale identificate de către cadrele didactice care au desfăşurat activităţi în 

Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare, au scos la iveală mai multe aspecte demne de 
subliniat: 
a. lipsa informaţiilor referitoare la parametrii dezvoltării normale a copilului mic, din punct de 

vedere fizic, cognitiv, afectiv; 
b. aplicarea unor metode de creştere şi educare ce au ca sursă experienţa ,,istorică ’’a familiei şi 

a cunoştinţelor apropiate, rareori bazându-se pe o sursă autorizată, de specialitate; 
c.  incapacitatea părinţilor de a anticipa efectele în planul dezvoltării copilului sub toate 

aspectele ale măsurilor educaţionale aplicate de către aceştia (aplicarea recompensei, a 
laudei, rezolvarea conflictelor, încurajarea unor comportamente de adversitate-colaborare 
ş.a.);  

d. neglijarea de către părinţi a igienei personale fizice şi intelectuale a copilului (alternarea 
orelor de somn cu cele de activitate intelectuală şi cele de petrecere a timpului liber, 
relaxare; asigurarea unor norme de igienă personală, a unui program de alimentaţie echilibrat 
şi sănătos ş.a.); 

e. existenţa unei incompatibilităţi sau discontinuităţi între valorile şi normele promovate în 
familie şi cele promovate de grădiniţă în dezvoltarea copilului, care determină probleme de 
comportament şi adaptare; 

f. inabilitatea unor părinţi de a desfăşura activităţi şi jocuri asemenea celor din grădiniţă care să 
stimuleze dezvoltarea copilului;  

g. lipsa timpului sau chiar interesul scăzut pentru a aloca timp desfăşurării unor astfel de 
activităţi şi jocuri ş.a.  
Acest Proiect vine în sprijinul copiilor de vârstă antepreșcolară/preşcolară, a părinţilor, a 

cadrelor didactice şi a comunităţii locale, prin faptul că prin acţiunile ce se vor desfăşura, se vor 
dobândi capacităţi şi comportamente sociale pozitive. 

Responsabilitatea părinților, a educatorilor și a tuturor categoriilor de adulți implicați în 
educația, îngijirea și protecția copiilor, este de a asigura acestora cele mai bune condiții pentru a-
și  frructifica din plin acest drept și privilegiu. 
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Pentru că activitatea educativă ce se realizează în grădiniță nu poate fi separată, izolată de 
alte influențe educative ce se exercită asupra copilului, pentru o derulare eficientă a procesului 
instructiv-educativ în grădiniță, este necesară asigurarea unui raport direct proporțional între 
factorii direct implicați în dezvoltarea copilului la această vârstă: familia, personalul grădiniței 
(cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, personal medical). Educația 
trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă. 

Considerăm că este foarte important ca părinții să se familiarizeze cu normele ce privesc 
condiția copilului, caracteristicile temperamentale ale acestuia, importanța familiei în viața lui, 
influența negativă a unui mediu nociv, asupra formării personalității copilului, preîntâmpinarea 
emoțiilor puternice create de începerea grădiniței sau a școlii, înțelegerea rolului pe care îl are 
strănsa legătură dintre grădiniță și familie. Din aceste motive ne-am propus ca acest proiect să 
implice troate categoriile de adulți care participă la educarea, protecția și îngrijirea copiilor cu 
vârste cuprinse între 2/3-6/7 ani. Vom încerca să asigurăm pe lângă  serviciile specifice 
grădiniței – activități curriculare și extracurriculare - și alte servicii de formare – informare, 
diseminare, consiliere pentru toți actorii care au în centrul atenției ... COPILUL. În acest sens, 
intenționăm să schimbăm comportamentul, mentalitatea părinților, cadrelor didactice, a 
personalului care își desfășoară activitatea într-o instituție specializată – cum este grădinița. 
Grădinița este unul dintre  partenerii comunitari consecvenți și în consecință în societate 
marchează începutul traseului educațional al copilului și îndrumă primii pași către viitoarea 
calitate de cetățean responsabil. Acest lucru nu poate fi posibil decât dacă există o susținere și un 
sprijin adecvat din partea comunității. 

În concluzie, acest proiect își propune să implice comunitatea locală și întreg  personalul 
grădiniței și nu în ultimul rând părinții, în cunoașterea trebuințelor instituției de învățământ 
preșcolar, a specificului activității  educative ce  se desfășoară în această instituție specializată,  
pentru a observa concret aspectele caracteristice educației timpurii, a înțelege necesitatea 
colaborării cu grădinița și importanța pe care o are participarea și implicarea activă în  educarea 
și formarea copilului. 

Prin derularea acestui proiect ne dorim ca, noi toţi cei responsabili,  să facem pași 
importanți prin „labirtintul copilăriei” și să contribuim la menținerea zâmbetului pa fața 
minunii numită COPIL și – ideal ar fi – ca niciodată acesta să nu cunoască gustul amar al 
lacrimilor.  
 

 
SCURTĂ PREZENTARE  

A EXPERIENŢEI ÎN DOMENIUL  PROIECTULUI 
   

Cadrele didactice implicate în proiect, au o bogată experiență didactică în ceea ce privește 
desfășurarea  unor activități care implică participarea atât a copiilor cât și a părinților,  a 
personalului nedidactic și a partenerilor educaționali. 

Întregul personal al grădiniței a conștientizat faptul că se impune o schimbare de 
mentalitate, de comportament, de stil de lucru. 

Este bine cunoscut faptul că, atinci când copilul vine pentru prima dată în grădiniță,  apar 
multe necunoscute atât pentru el cât și pentru părinții săi. Aceștia nu au fost ținuți departe de 
gradiniță. Au luat parte la acțiunile organizate fiind familiarizați cu conținutul activității 
copilului în grădiniță. 

La nivelul unității de învățământ, s-au desfășurat cursuri pentru părinți („Școala 
părinților”, „Educați așa!”). 

Pentru a asigura unitatea și succesiunea cerințelor preconizate de grădiniță și familie, au 
fost abordate următoarele modalități de colaborare: 
 vizitarea grădiniței de către părinți; 
 afișarea  orarului grupelor; 
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 accesul părinților în sala de grupă, la mapa cu lucrări ale copilului; 
 convorbiri individuale și vizite la domiciliu; 
 s-a amenajat un cabinet de informare și documentare psihopedagogică și de spacialitate; 
 părinții au participat la activități deschise (demonstrative); 
 părinții au participat la programe educative (organizate cu ocazia unor evenimente); 
 s-au amenajat panouri informaționale („Drepturile copilului sunt lege”, „Sfaturi pentru 

părinți”, „Vreau să fiu un părinte competent!”); 
 s-au organizat expoziții pentru părinți; 
 părinții au participat la excursii, plimbări, vizite; 
 lunar sunt planificate întâlniri cu părinții unde sunt abordate teme de interes – la intâlniri 

participă și spacialiști invitați (atunci când este cazul); 
Personalul grădiniței  este caracterizat printr-un ethos profesional înalt. Trăsăturile  de 

caracter dominante ale celor care se află în slujba preșcolarului sunt: munca în echipă, 
respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, egalitarism, cooperare, 
libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. 

În unitatea noastră de învățământ, există un climat de muncă deschis, caracterizat prin 
dinamism și un înalt grad de implicare a membrilor instituției preșcolare. Există un climat 
stimulativ care  oferă satisfacții,  relațiile dintre cadrele didactice, personalul didactic 
auxiliar, nedidactic, sanitar și  părinți sunt deschise, sunt relații de respect, de colaborare. 
Aceste relații interpersonale bazate pa colaborare, deschidere, comunicare nu au făcut decât 
să influențeze pozitiv întreaga activitate ce se desfășoară în grădiniță (activitatea curriculară 
și extracurriculară). 

La nivelul grădiniței s-au inițiat și dezvoltat relații de parteneriat cu părinții, cu diverse 
instituții, iar acțiunile de calitate desfășurate au avut un impact deosebit asupra altor grupuri 
și a comunității locale. 

Se poate afirma că, lucrul în echipă a dus la obținerea  unor rezultate foarte bune  - 
situând grădinița printe  unitățile reprezentative la nivelul învățământului preșcolar. 

 
ANALIZA SWOT 
PUNCTE   TARI: 
 situarea grădiniței printre unitățile reprezentative  ale învățământului preșcolar  la nivel 

de județ; 
 din numărul total de 25 de cadre didactice care își desfășoară  activitatea în grădiniță, 24 

sunt titulare ale unităţii de învăţământ, iar 1 cadru didactic este detaşat în interesul 
învăţământului; 

 din numărul total de 25 de cadre didactice, 14 au gradație de merit; 
 din numărul total de 25 de cadre didactice, 22 au studii superioare, iar 3 au masterul în 

consiliere psihologică; 
 există o permanentă preocupare a cadrelor didactice pentru formare continuă și 

perfecționar, prin participarea acestora la derularea unor proiecte educative, simpozioane,  
schimburi de experiență, cursuri inițiate de I.S.J. și C.C.D.  Gorj, de M.E.C.I., comisii 
metodice, cercuri pedagogice,  precum și pentru completarea de studii prin cursuri 
universitare; 

 preocuparea unor cadre didactice pentru cercetare și elaborare de materiale educaționale; 
 dotarea cu aparatură electronică a fiecărei grupe prin sponsorizări și donații ale părinților; 
 spațiul existent este suficient de adecvat pentru desfășurarea în condiții normale a 

procesului instructiv-educativ; 
 numărul mare de solicitări  pentru înscrierea copiilor la grădinița noastră; 
 receptivitatea și implicare părinților în problemele grădiniței, în actul educațional; 
 parteneriat activ cu comunitatea locală, aprecierea și susținerea acesteia; 
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 numărul parteneriatelor cu instituții publice, cu instituții de învățământ școlar și 
preșcolar, agenți economici; 

 desfășurarea practicii pedagogice a elevilor de la C.N. „Spiru Haret”; 
 derularea unor programe naționale și internaţionale: 

 „Ecogrădinița” 
 „Kalokagathia” 
 „Educația părinților prin metoda <Educați așa!>” 
 „Proiectul pentru Reforma Edcucației Timpurii” 
 Proiectul naţional ,,Un start bun în viaţă!’’ 
 „Spring day” 
 „E Twinning – România” 
 „Şcoli pentru un viitor verde” etc.       

PUNCTE   SLABE  
 existența unor cazuri de rutină, conservatorism, automulțumire în rândul personalului  

grădiniței (didactic și nedidactic); 
 nivelul scăzut  al cunoștințelor psihopedagogice în rândul părinților  și al personalului 

nedidactic; 
 oboseala, uzura psihică, a unor cadre didactice care au o vechime de peste 30 de ani la  

catedră. 
OPORTUNITĂŢI: 
 existența  Programului pentru Reforma Educației Timpurii care a contribuit la înființarea 

C.R.E.D. (dotarea cu resurse materiale – aparatură, materiale informative); 
 existența unor parteneriate cu comunitatea locală, cu instituții publice și instituții de 

învățământ; 
 profesionalismul și gradul ridicat de pregătire profesională a cadrelor didactice care 

permit realizarea unui învățământ de calitate și a unor servicii de calitate (îngrijire, 
protecţie, educaţie etc.); 

 existența Proiectului educativ „Împreună pentru binele copiilor noștri”; 
 comunicarea și colaborarea dintre personalul didactic, cel nedidactic și părinți  creează o 

atmosferă propice obținerii performanțelor la nivel preșcolar; 
 aprecierea și susținerea comunității locale. 
AMENINŢĂRI 
 lipsa de receptivitate a unor părinți și cadre  didactice; 
 lipsa fondurilor necesare; 
VIZIUNE C.R.E.D. 

Abordarea calităţii ca principală condiţie a competitivităţii, pentru a sprijini 
dezvoltarea normală și deplină a preșcolarilor, valorificând potenţialul fizic și psihic, 
ținând cont de ritmul propriu de dezvoltare,  cât șe de particularitățile individuale.  

Din această viziune pentru care sunt utilizate toate categoriile de adulți care participă la 
educarea, protecția și îngrijirea copiilor de 2/3 - 6/7  ani,  derivă și deviza C.R.E.D.:  
„C.R.E.D. – o șansă pentru toţi, o șansă pentru fiecare!” 
MISIUNE C.R.E.D. 
 Ușile instituției noastre de educație timpurie sunt deschise tuturor copiilor de vârstă 

preșcolară, indiferent de sex, naționalitate, religie, stare socială și materială sau alte 
criterii discriminatorii; 

 Asigurăm un mediu favorabil participării întregului personal  la activități care converg la 
completarea și formarea de noi competențe pentru promovarea creșterii  și dezvoltării 
copiilor în perioada copilăriei timpurii (2/3 - 6/7  ani); 

 Este locul unde părinții vor afla despre aspectele complexe ale creșterii și dezvoltării  
sănătoase  a copilului și despre modul de îmbunătățire a practicilor parentale; 
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 Este locul unde preșcolarii sunt tratați diferențiat în vederea  dezvoltării în plan 
intelectual, socio-afectiv și psihomotric; 

 Asigurăm un mediu favorabil învățării, un climat de siguranță fizică și psihică și servicii 
sociale pentru copii (îngrijire, supraveghere, asistență medicală); 

 Promovăm toleranța și înțelegerea între copii, între părinții acestora, încurajând derularea 
unor parteneriate; 

 Este locul unde se pot forma abilități și atitudini care permit funcționarea personală și 
socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine; 

 Pornind de la premisa că fiecare copil are personalitatea lui, noi promovăm identificarea 
și  dezvoltarea calităților  și aptitudinilor individuale, pantru a se adapta mai ușor 
regimului școlar; 

 Asigurăm consiliere informațională,  prin oferirea de informații  pe domenii sau teme 
specifice; 

 Personalul C.R.E.D. depune eforturi substanțiale pentru  a asigura servicii de cea mai 
bună calitate în ceea ce privește educația, îngijirea și protecția copiilor de 2/3 - 6/7 ani. 

PRINCIPII  ALE  ACTIVITĂŢII  C.R.E.D. 
În planificarea și organizarea activităților din cadrul proiectului educativ „Ocrotiţi 

zâmbetul copiilor!”,  vor fi respectate următoarele principii: 
 Serviciile urmează copilul, astfel încât vor răspunde nevoilor specifice ale acestuia în 

perioada timpurie precum și nevoilor de informare ale adulților responsabili cu educația 
și dezvoltarea  lui; 

 Principiul eficienței – se va urmări obținerea de rezultate educaționale maxime prin 
gestionarea resurselor existente; 

 Principiul relevanței – se vor avea în vedere nevoile de dezvoltare individuală; 
 Principiul calității – activitatea C.R.E.D. se va raporta la standardele de referință și de 

bune practici internaționale; 
 Principiul echității – se va asigura accesul la oportunitățile de învățare fără nici o 

discriminare; 
 Principiul răspunderii publice – C.R.E.D. răspunde public de performanțele lui; 
 Principiul confidențialității -  informațiile cu caracter privat circulate în activitățile 

CRED, nu vor fi cunoscute (se păstrează anonimatul); 
 Principiul acceptării diferențelor individuale – participarea tuturor părinților,  indiferent 

de nivelul de pregătire  profesională, statut social, situație materială; 
 Principiul diversității și interculturalității – facilitarea accesului la servicii educaționale 

de calitate al părinților și copiilor aparținând minorităților; 
 Principiul flexibilității și adecvării – serviciile educaționale vor fi oferite  în funcție de 

interesul și disponibilitățile grupului țintă, fiind stabilite și dezvoltate în funcție de 
specificul și problematica identificată în comunitate.  

ŢINTE   STRATEGICE 
a. Identificarea nevoilor educaționale ale unității de învățământ în vederea asigurării unui 

învățământ modern și de calitate; 
b. Sporirea capacității de implicare a părinților în asigurarea condițiilor optime de derulare a 

procesului instructiv-educativ și responsabilizarea părinților și a grădiniței în educația  
timpurie a copiilor (2/3 - 6/7 ani); 

c. Derularea și extinderea parteneriatelor cu diverse instituții publice, comunitate locală și 
părinții preșcolarilor din grădiniță; 

d. Identificarea strategiilor de organizare și desfășurare a unor activități care să favorizeze 
relații de parteneriat; 

e. Extinderea de activități extracurriculare și a ofertei de petrecere a timpului liber pentru 
copii; 
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f. Reconsiderarea  managementului grupei în perspectiva egalizării șansei pentru copiii cu 
cerințe educative speciale; 

g. Centrarea  activității instructiv-educative pe realizarea de materiale didactice auxiliare 
proprii; 

h. Valorificarea potențialului fizic, psihic și intelectual al fiecărui copil; 
i. Extinderea colaborării cu alte grădinițe din județ și din țară; 
j. Îmbunătățirea rețelei de comunicare și informare; 
k. Realizarea parametrilor calitativi și cantitativi pentru menținerea poziției superioare, pe 

piața educației. 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
  

Proiectul educaţional ,,OCROTIŢI ZÂMBETUL COPILĂRIEI!’’, se înscrie într-o amplă 
mişcare de dezvoltare şi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite atât copiilor care ne 
frecventează unitatea de învăţământ, cât şi părinţilor acestora. 

Responsabilitatea părinților, a educatorilor și a tuturor categoriilor de adulți implicați în 
educația, îngrijirea și protecția copiilor, este de a asigura acestora cele mai bune condiții pentru 
a-și fructifica din plin acest drept și privilegiu. 

Când copilul vine pentru prima dată la grădiniță, apar multe necunoscute atât pentru el, cât și 
pentru părinții săi. Este bine ca aceștia să nu fie ținuți departe de grădiniță, de activitățile ei. 
Părinții au dreptul de a lua parte la viața copiilor lor și au, de asemenea, responsabilități în 
privința aceasta. 

Sentimentele părinților influențează sentimentele copiilor – dacă un copil își vede părinții 
bucuroși că el merge la grădiniță, el va fi la rândul lor bucuros să o frecventeze. Cel care va 
beneficia cel mai mult de pe urma unei bune și srânse relații între părinți și educator este copilul. 

Deși, fiecare copil este UNIC în felul său, există câteva lucruri comune tuturor copiilor și 
anume: nevoia de dragoste, de securitate, de hrană bună, de stimulare, de siguranță, de acceptare, 
de recunoaștere, de sprijin din partea adultului pentru a-și dezvolta încrederea în sine până când 
își vor dobândi independență în asumarea responsabilității.  

Grădinița, este unul din partenerii comunitari implicați și cosecvenți, a cărui existență în 
societate, marchează începutul traseului educațional al copilului și primii pași către viitoarea sa 
devenire, de cetățean responsabil. 

Întregul personal care își desfășoară activitatea în grădiniță și oferă servicii de educație, 
îngrijire și protecție copiilor de vârstă preșcolară, face eforturi mari pentru a veni în sprijinul 
micuților prin intervenție directă și continuă. 

Relația dintre comunitate și grădiniță, este de determinare și susținere reciprocă. Este bine 
cunoscut faptul că, nu de puține ori, grădinița este pusă în dificultate datorită problemelor cu care 
acesta se confruntă, probleme care datorită dimensiunilor și locului pa care acestea îl ocupă, nu 
pot fi soluționate fără un sprijin adecvat și o susținere direct din partea comunității. Aceasta are 
obligația de a contribui la creșterea și devenirea copiilor ca viitori adulți responsabili de menirea 
lor în folosul întregii comunități. Fiecărui membru al comunității trebuie să i se asigure accesul 
egal la educație ,,fără nici o discriminare”. 

Dacă părinții, personalul grădiniței, copiii și ceilalți membri ai comunității se consideră 
parteneri în educație, atunci se poate vorbi despre crearea unei comunități de suport care începe 
să funcționeze. 

Grădiniţa reprezintă un sprijin pentru comunitate și nu doar un loc în care copiii 
desfășoară activități instructiv-educative, care contribuie la dobândirea de cunoștințe. Din acest 
motiv, parteneriatele trebuie văzute ca o componentă foarte importantă în organizarea atât a 
grădiniței cât și a grupei de preșcolari. 

Este bine cunoscut faptul că, implicarea comunității în activitățile grădiniței precum 
programele educative, serbările organizate cu diferite ocazii speciale, concursuri tematice, 
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expoziții tematice, acțiuni de voluntariat - campanii anti-tutun, de strângeri de fonduri și bunuri 
materiale pentru familii defavorizate, vizite, drumeții, excursii tematice etc.- nu fac decât să 
contribuie la trăirea unor experiențe valoroase de învățare în situații noi. 

Prin implementarea proiectului, grădinița caută soluții prin care să fie utilă societății. Prin 
desfășurarea de acțiuni de parteneriat la nivelul grădiniței, se poate ajunge la : 
 formarea unei rețele de sprijin comunitar, complementar grădiniței, pentrurealizarea unor  
 obiective - servicii de consiliere, de logopedie etc.; 
 cunoașterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar-tradițiile și obiceiurile, 

edificii culturale etc.:  
 culturale, personalități istorice și artistice etc.; 
 antrenarea membrilor comunității în luare unor decizii cu privire la dezvoltarea grădiniței –  
 prezența unor reprezentanți ai administrației locale și ai părinților în Consiliul de 

Administrație al grădiniței, participarea acestora la mese rotunde, dezbateri, întâlniri de lucru 
etc.; 

 invitarea membrilor comunității la momente festive sau evenimentele importante ale 
grădiniței - Zilele grădiniței, programe omagiale, cercuri pedagogice, comisii metodice, 
schimburi de experiență, simpozioane etc.; 

 participare copiilor din grădiniță la unele manifestări organizate în parteneriat cu comunitatea 
locală – Zilele Orașului, 1 Iunie, Ziua Europei, Ziua Mediului…, sărbătorile de iarnă etc.; 

 stimularea continuă a învățării și introducerea copilului în ambianța școlii prin formarea 
reprezentărilor despre școală – vizite la școală, familiarizarea copiilor cu rechizitele școlare și 
uniforma școlară, familiarizarea copiilor cu programul unei zile de curs a școlarului etc. 
Derularea unor acțiuni de parteneriat, reprezintă în zilele noastre, o mare provocare pentru 

cadrele didactice implicate, deoarece, acestea necesită creativitate și imaginație în inițiere, 
dinamism în organizare și desfășurare, toleranță și flexibilitate în luarea deciziilor și 
responsabilitate în evaluare. 

În această lume aflată într-o permanentă schimbare și care se află sub semnul competițiilor 
de orice fel, se poate vorbi de o complexitate în ceea ce privește atât creșterea cât și educarea 
copiilor, ceea ce impune sprijin din partea comunității. Având în vedere aceste aspect este nevoie 
de o mare schimbare și implicare din partea noastră, a cadrelor didactice și a celorlalți factori 
educaționali, în derularea unor programe și proiecte educaționale în parteneriat cu diferite 
grupuri ale comunității - muzeu, bibliotecă, poliție, școală, cabinet medical, biserică, 
administrație locală etc. Acestea nu vor face decât să consolideze relațiile deja existente între 
grădiniță și comunitate.  

În toate demersurile făcute pentru a se creea punți de comunicare, de legătură între grădiniță 
și comunitate, am ținut cont de câteva direcții de colaborare și anume : 
 asigurarea egalității în educație; 
 reînprospătarea spiritului civic și a mentalităților comunitare; 
 dialogul deschis; 
 inițiativa și participarea; 
 dezvoltarea; 
 cooperarea și colaborarea. 

Permanent, am avut în vedere să nu neglijăm faptul că, întregul demers trebuie orientat 
asupra celor mici, astfel încât copilul a devenit actorul principal al întregului act educațional ce 
se desfășoară în grădiniță. 

Având în vedere specificul activității din grădinița noastră – program prelungit – principalul 
nostru partener este familia.  

Știm cu toții că în primele etape ale vieții, responsabilitatea educării copilului revine în 
exclusivitate familiei.  
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Când împlinesc vârsta potrivită, copiii sunt înscriși în grădiniță, instituție care trebuie să le 
asigure toate condițiile necesare pentru dezvoltarea lor în concordanță cu nevoile individuale. 

Grădiniţa reprezintă un mediu important de socializare, ajutându-l pe copil să inter-
relaționeze cu alți copii dar și cu alte persoane adulte. De asemenea, grădinița este cea care oferă 
copilului un mediu primitor, securizant, adecvat învățării.  

În grădiniță, copiii beneficiază de susținere pentru a-și valorifica potențialul fizic și psihic, își 
dezvoltă capacitatea de a intra în relații cu alți copii și cu adulți, sunt ajutați în interacțiunea cu 
mediul înconjurător, își descoperă propria identitate și își formează o imagine de sine pozitivă.  

Am considerat că, este foarte important ca părinții să se familiarizeze cu normele ce privesc 
condiția copilului, caracteristicile temperamentale ale acestuia, importanța familiei în viața lui, 
influența negativă a unui mediu nociv asupra formării personalității copilului, preîntâmpinarea 
emoțiilor puternice create de începerea grădiniței sau a școlii, înțelegerea rolului pe care îl are 
strânsa legătură dintre grădiniță și familie. 

Cei doi factori educaționali – grădiniță și familie – urmăresc obiectivul comun pe care îl au : 
asigurarea unui sistem unitar de instruire și educare a copilului. Realizarea acestui obiectiv 
comun nu poate decât să conducă spre rezultate pozitive în stabilirea și siguranța actului 
educațional.  

În demersurile întreprinse pentru sprijinirea copilului de vârstă preșcolară în vederea 
integrării în regimul școlar, am constatat că nu este un lucru ușor de făcut. Modelarea copilului, 
pregătirea acestuia pentru a face față viitorului efort intelectual pe care îl impune regimul școlar, 
cere mult tact, profesionalism, răbdare, mobilizare, căutare și cooperare, reușind și aplicând 
armonios cele mai atractive metode didactice într-o unitate de cerințe. 
SCOPUL 
a. Asigurarea și promovarea comunicării între părinți și instituția de educație timpurie  

(grădinița) și instituțiile specializate pentru consiliere educațională; 
b. Îmbunătățirea practicilor de educație ale personalului didactic și nedidactic în instituțiile de 

educație timpurie în cadrul interacțiunilor cu copiii; 
c. Sporirea capacității de implicare a părinților, a tuturor factorilor educaționali într-un demers 

formativ-educativcoerent care să sprijine dezvoltarea comportamentului copilului pentru   
integrarea în viața socială; 

d. Implicarea părinților, a tuturor factorilor educaționali la amenajarea spațiului educațional, 
îmbunătățirea bazei materiale și realizarea de materiale educaționale; 

e. Îmbunătățirea  calității activităților curriculare și extracurriculare și creșterea prestigiului 
organizației în comunitate; 

f. Desfășurarea a cât mai multe activități în cadrul parteneriatelor locale; 
g. Creșterea gradului de conștientizare la nivelul factorilor de decizie; 
h. Facilitarea adaptării copiilor la cerințele grădiniței, la tranziția dintre etapele școlarității și 

pregătirea pentru școală și viață. 
OBIECTIVELE GENERALE 
a. Creșterea calității serviciilor oferite de grădiniță, a atractivității grădiniței și menținerea ei în 

rândul unităților de educație timpurie care au poziții superioare pe piața educației în 
contextul concurențial actual la nivelul județului; 

b. Familiarizarea părinților, a cadrelor didactice și a personalului care se ocupă de  educația, 
creșterea și protecția copiilor de 2/3 - 5/6 ani cu scopul, obiectivele proiectului și cu 
strategiile    de realizare a acestora; 

c. Conștientizarea actorilor implicați direct în procesul educațional cu privire la rolul lor în 
formarea și dezvoltarea copilului; 

d. Implicarea autorităților locale și a  altor factori ai comunității în rezolvarea unor probleme 
cât și în oferirea de servicii  complementare celor oferite de grădiniță. 

OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU COPIII PREȘCOLARI 
a. asigurarea consilierii individuale a copiilor; 
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b. diagnosticarea copilului din punct de vedere al dezvoltării psihologice; 
c. optimizarea relației  copil-copil și copil-părinte; crearea şi asigurarea unui mediu incluziv în 

grădiniţă; 
d. optimizarea relației  copil-educatoare; 
e. asigurarea hotarului dintre joc și învățătură prin înțelegere; 
f. pregătirea copiilor pentru debutul școlarități.      
   OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PERSONALUL GRĂDINIŢEI 

a. informarea personalului grădiniței pentru prevenirea  și diminuarea stărilor de disconfort 
psihic în probleme legate de  evoluția  copilului  prin diseminarea de materiale de informare; 

b. organizarea și susținerea de întâlniri de lucru pe teme ce urmăresc prevenția, reducerea 
riscurilor și rezolvarea unor situații de criză; 

c. organizarea unor mese rotunde cu scop de informare și diseminare a problematicii dezvoltării 
copilului de la naștere la 6 ani; 

d. însușirea unor cunoștințe necesare adaptării copiilor la cerințele grădiniței, la tranziția dintre 
etapele școlarității  și pregătirea lor pentru școală și viață; 

e. inițierea unor parteneriate locale (programe educaționale). 
   OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PĂRINŢI 
a. participarea cu interes și plăcere  la acțiunile organizate în cadrul proiectului;  
b. organizarea  și susținerea de întruniri de lucru pe teme ce urmăresc prevenția, reducerea 

riscurilor și rezolvarea unor situații de criză; 
c. optimizarea relației părinte-copil; 
d. însușirea unor cunoștințe necesare adaptării copiilor la cerințele grădiniței la tranziția dintre  

etapele școlarității și pregătirea lor pentru școală și viață; 
e. conștientizarea părinților cu privire la rolul lor în formarea și dezvoltarea propriilor copii; 
f. învățarea unor strategii pentru valorificarea timpului petrecut cu copilul din perspectiva 

calității activităților, acțiunilor desfășurate. 
OBIECTIVE  SPECIFICE  PRIVIND  ALŢI  FACTORI  EDUCAŢIONALI  ȘI   
COMUNITATE  LOCALĂ 
a. conștientizarea altor factori educaționali și a  comunității locale cu privire la rolul lor  în 

sigurarea educației, îngijirii și protecției copiilor în vârstă de 2/3 - 5/6 ani; 
b. colaborarea eficientă între toți factorii  care sunt implicați în proiect; 
c. implicarea în derularea parteneriatelor locale.    
 OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PARTENERI 
a. încurajarea implementării și dezvoltării proiectului, respectând principiile generale ale 

activității derulate de C.R.E.D.; 
b. receptivitate  la  cerințele Proiectului; 
c. respectarea programului acțiunilor stabilite; 
d. popularizarea  activităților. 
GRUPUL ŢINTĂ 
a. Părinţi şi bunici ai antepreşcolarilor/preşcolarilor care frecventează grădiniţa – peste 360; 
b. Preşcolarii care frecventează grădiniţa – 360; 
c. Cadre didactice; 
d. Toate categoriile de personal din grădiniţă; 
e. Comunitate locală.  
BENEFICIARI 
a. Preşcolari; 
b. Părinţi şi bunici; 
c. Cadre didactice; 
d. Comunitate locală. 
DURATA -  4 ANI  ŞCOLARI   ( 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019) 
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STRATEGIILE 
1. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE  AL PROIECTULUI 
☼ înscrierea  partenerilor în proiect; 
☼ cunoașterea de către toți participanții a calendarului acțiunilor propuse ; 
☼ implicarea efectivă a tuturor colaboratorilor  în desfășurarea proiectului; 
☼ popularizarea proiectului pentru atragerea de fonduri  necesare derulării lui; 
☼ schimburi de experiență periodice privind desfășurarea proiectului; 
2. ÎNTÂLNIREA DE LUCRU - va constitui punctul de plecare în derularea proiectului. 

Această întâlire va  fi organizată la nivelul grădiniței, cu întreg personalul și la nivelul 
grupelor , cu părinții preșcolarilor. 
Cu ocazia întâlnirilor  se va face o analiza de nevoi (de formare și consiliere) prin: 

☼ analiza Fișei postului pentru categoriile de personal care lucrează în instituția de educație 
timpurie (se verifică dacă fișa postului este completă, dacă ea necesită adăugiri sau revizuiri 
– Ex. - În urma schimbării legislației); 

☼ discutarea  nevoilor de formare  identificate în corelație cu programele de formare în 
derulare, atât în ceea ce privește  cadrele didactice cât și alte categorii de beneficiari; 

☼ chestionarea participanților; 
☼ observarea participanților; 
☼ interviul; 
☼ analize comparetive(metoda osului de pește - 5 M < Cei 5 De ce ?>/<Cei 5 Cum?>); 
3. După ce a fost făcută analiza de nevoi, trebuie stabilite  METODELE  care vor duce la 

realizarea obiectivelor propuse: 
 convorbirile; 
 dezbaterile; 
 discuțiile; 
 lucru în echipă; 
 problematizarea; 
 studiul de caz; 
 brainstorming-ul; 

4. EVALUAREA REZULTATELOR 
Pentru a realiza o legătură firescă şi corectă între proiectarea activităţii C.R.E.D. şi evaluarea 

acesteia, vom stabili indicatori de performanţă cantitativi şi calitativi, evaluabili, care se vor 
putea monitoriza cu uşurinţă. Astfel, se va desfăşura o monitorizare permanentă care va viza 
următoarele aspecte: 
a. Contextul: nevoile exprimate de părinţi, la care răspund activităţile planificate, caracterul 

necesar/realizabil/accptatbil al obiectivelor stabilite. 
b. Intrările: competenţele iniţiale ale organizaţiei C.R.E.D. şi ale membrilor acesteia – 

resursele (materiale, financiare, de timp etc.) alocate. 
c. Reacţiile: reacţiile părţilor interesate în timpul activităţii monitorizate (reacţii favorabile şi 

nefavorabile). 
d. Ieşirile (efectele şi rezultatele concrete pe termen scurt/mediu/lung – lunar, semestrial, 

anual):  schimbările la nivelul cunoaşterii, schimbările atitudinale, schimbările la nivelul 
comportamentului părinţilor, schimbările la nivelului comportamentului de grup.  
De asemenea, proiectăm derularea unor monitorizări care să ofere date privind: 

a. Eficacitatea: dacă au fost atinse obiectivele propuse. 
b. Economicitatea: nivelul consumului de resurse. 
c. Eficienţa: relaţia între eficacitatea rezultatelor şi economicitatea resurselor (ex. Dacă 

materialele au fost utilizate numai pentru C.R.E.D.). 
Evaluarea determină dacă la sfârşitul unei perioade de timp predeterminate: lunar, semestrial, 

anual, au fost atinse obiectivele propuse cu costurile estimate şi alocate. Se va desfăşura o 
evaluare continuă permanentă şi evaluarea internă/autoevaluarea anuzalăp a întregii activităţi. 
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Ca modalităţi de evaluare, vom utiliza: măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin 
aplicarea de chestionare, scale de evaluare/autoevaluare, discuţii libere, mese rotunde, informări, 
rapoarte ale echipei C.R.E.D., sondaje de opinii, fişe de monitorizare etc. 

Rezultatele evaluării interne sau externe vor fi incluse în baza de date a C.R.E.D., sondaje de 
opinii, fişe de monitorizare etc. 

Rezultatele evaluării interne sau externe, vor fi incluse în baza de date a C.R.E.D. în vederea 
stabilirii raportului dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate şi a corectării rezultatelor în 
sensul dorit. 

Prin activităţile de educaţie parentală în cadrul Centrului, ne propunem să ajutăm părinţii să 
reflec teze la sensul dificultăţilor pe care le au copiii lor, să înţeleagă mesajul din limbajul 
comportamental al copilului, să le înţeleagă semnele suferinţei şi să răspundă la chemările lor de 
ajutor şi mai ales, să-şi înţeleagă propriul limbaj comportamental, să conştientizeze proriile 
blocaje care împiedică o bună comunicare şi relaţionare cu copilul. 
5. STANDARDELE   - minimale; 
☼ Participarea; 
☼ implicarea. 
6. INDICATORI 
☼ evaluare internă 
☼ evaluare externă 
7. PLANUL DE ACŢIUNE       
☼ promovarea permanentă a imaginii C.R.E.D. (mass-media, didactic.ro); 
☼ înființare unor aviziere (pentru părinți, pentru cadre didactice și personalul nedidactic/sanitar, 

pentru comunitatea locală) unde vor fi afișate acțiunile ce se vor desfășura, rezultate periodice, 
mesaje, broșuri, pliante, creații literare etc. 

☼ stabilirea  calendarului acțiunilor pentru perioada 2015-2019 (acțiunile vor fi reactualizate pe 
grupe și unitate, în fiecare an al desfășurării proiectului); 

☼ încheierea Contractului educațional între  grădiniță - familie; 
☼ alegerea Comitetelor de părinți pe grupe; 
☼ alegerea Consiliului Reprezentativ al Părinților pe unitate; 
☼ întâlniri de lucru cu părinții pentru informare reciprocă și dezbateri; 
☼ aplicarea unor chestionare în rândul părinților; 
☼ participarea părinților la activități demonstrative, comisie metodică, programe educative etc. 
☼ organizarea unor activități, expoziții cu participarea copiilor și părinților acestora; 
☼ inițierea părinților, a întregului personal  în probleme specifice educației: îngrijire, protecție a 

copiilor, prin: consultanță, mese-rotunde, expuneri, lectorate, întâlnire cu reprezentanți ai unor 
instituții specializate; 

☼ organizarea unor drumeții, vizite de documentare și observare la care vor paricipa reprezentanți 
ai părinților, personal sanitar, personal nedidactic și nu în ultimulrând copii; 

☼ consultații individuale cu părinții/planificarea familiilor pentru informări despre evoluția 
copilului – în fiecare zi o familie; 

☼ organizarea unor sesiuni de comunicări științifice (schimburi de experiență); 
☼ organizarea unor expoziții tematice; 
☼ implicarea părinților în atragerea de sponsorizări și donații pentru îmbunătățirea bazei materiale 

ale grupei și grădiniței; 
☼ organizarea de întâlniri cu părinții la nivel de grupe cu participarea  personalului CRED pentru 

prezentarea unor rezultate  ale Proiectului; 
☼ realizarea de albume tematice, proiecte tematice, de materiale educaționale; 
☼ organizarea unor activități metodico-științifice. 
8. RESURSE   UMANE 
☼ Echipa C.R.E.D.; 
☼ Echipa de implementare a Proiectului; 
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☼ Antepreşcolari/preşcolari din grădiniţă şi din unităţi de învăţământ partenere; 
☼ Personalul grădiniței (cadre didactice, personalul nedidactic și personalul sanitar); 
☼ Părinți și membrii ai familiilor preșcolarilor preșcolarilor; 
☼ Părinţii copiilor cu vârste cuprinse între 2/3 -5/6 ani; 
☼ Specialişti: medici, psihologi, cadre didactice, reprezentanţi ai Protecţiei Copilului; 
☼ Voluntari, agenţi economici, parteneri locali; 

Pentru eficientizarea activităţilor, se vor încheia protocoale de colaborare/parteneriat cu  
instituţiile implicate, cu voluntari. 
9. RESURSE MATERIALE 
☼ Telefonie/internet; 
☼ Echipamente: Multifuncţional  Cannon IR 20251, Videoproiector Epson EB – 85, Ecran de 

proiecţie GEHA, Flipchard ROCADA RD 605, Telefon/Fax Cannon JX500, Imprimantă 
Cannon, Laptop eXpertBook, Sistem audio, Plasmă LG.; 

☼ Materiale informaţionale: Ghid de organizare, funcţionare şi implementare a serviciilor, Ghid 
de bune practici, Set de module pentru formarea şi perfecţionarea personalului din grădiniţe 
(elaborat în cadrul Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii, Componenta 2 – 
Formarea şi perfecţionarea personalului din grădiniţe cofinanţat de Guvernul României şi de 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E.), ediţia a doua, revizuită şi adăugită), 
Set de instrumente pentru dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale la copiii preşcolari 
(elaborat în cadrul Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii)etc.; 

☼ Hârtie xerox; 
☼ Chestionare;  
☼ Suporturi de curs. 
10. RESURSE DE INFORMARE 
☼ Fluturaşi;   
☼ Broşuri;  
☼ Anunţuri;  
☼ Articole în presă. 
11. RESURSE FINANCIARE/BUGETUL PROIECTULUI 
☼ Proiectul  va fi susținut financiar  de către cadrele didactice ale grădiniței prin acțiuni de 

voluntariat, având în vedere faptul  că există cadre didactice care au cursuri de instructori de 
părinți și au participat la cursuri de formare  continuă, unde au dobândit suficiente cunoștințe 
pentru a asigura servicii complementare celor instructiv-educative.De asemenea, 
parteneriatele existente, ne vor asigura specialiștii de care avem nevoie. 

☼ Donaţii/sposorizări ale părinţilor preşcolarilor din grădiniţă, din atragerea de venituri 
extrabugetare de la agenți economici, persoane fizice etc.(Asociația de părinți „VIITORUL 
COPIILOR, PRIORITATEA NOASTRĂ!”) 

12. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII PARTENERIATULUI  GRĂDINIŢĂ 
– FAMILIE – COMUNITATE LOCALĂ, PENTRU PERIOADA 2015 – 2019 

 
NR. 

CRT. 
 ACŢIUNI NECESARE, CE VOR AJUTA LA  ÎNTOCMIREA CALENDARULUI DE 
ACTIVITĂŢI (CE SE VOR DESFĂȘURA LA NIVEL DE GRUPE ȘI LA NIVEL DE 

UNITATE)
1.  

 
Stabilirea calendarului acțiunilor, pentru fiecare an școlar (acțiunile vor fi reactualizate pe grupe și 
unitate, pe parcursul duratei programului/proiectului) 

2.  Încheierea Contractului de parteneriat educațional, între grădiniță-familie 
3.  Alegerea/Realegerea Comitetelor de părinți (Comitetul de Consultanţă Familială – la grupele cu 

alternativă educaţională Step by Step), pe grupe 
4.  Alegerea/Realegerea Consiliului Reprezentativ al părinților, la nivel de unitate 
5.  Ședințe lunare, pe grupe, pentru informare reciprocă și dezbatere 
6.  Întâlniri periodice, cu reprezentanții părinților, la nivelul grădiniței 
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7.  Aplicarea unor chestionare în rândul părinților 
 

8.  
Participarea părinților la activități demonstrative și programe educative, organizate cu diferite ocazii 
sau evenimente 

9.  Organizarea unor servicii de consiliere a părinţilor  în cadrul CABINETULUI DE CONSILIERE al 
grădiniţei 

 
10.  

Inițierea părinților în probleme specifice educației, prin consultații, expuneri, lectorate, întâlniri cu 
reprezentanți ai administrației locale, specialiști 

11.  Organizarea și desfăşurarea unor activităţi extraşcolare comune cu părinţii - excursii, drumeții, vizite 
de documentare și observare, activităţi demonstrative, programe educative, ateliere de lucru etc. 

12.  Asigurarea unor servicii de logopedie şi consiliere a copiilor în cadrul CABINETULUI DE 
LOGOPEDIE/CONSILIERE al grădiniţei 

13.  Monitorizarea familiilor monoparentale şi cu probleme sociale din grădiniţă  
14.  Activităţi de consiliere informală cu personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ al grădiniţei 
15.  Acţiuni cu caracter ecologic în parteneriat cu familiile copiilor din grădiniţă şi comunitatea 

locală/Deplasare pe un traseu stabilit, pe străzi ale orașului, cu mesaje ecologice în parteneriat cu 
Agenția pentru Protecția Mediului  Gorj 

16.  Acţiuni umanitare/voluntariat, în parteneriat cu părinții și comunitatea locală – strângere şi donaţiii de 
cărţi, haine,  jucării, dulciuri, pentru familiile defavorizate și pentru copiii proveniţi din medii 
defavorizate 

17.  Întâlniri cu reprezentanți ai Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, 
Gorj(informări preventive)  

18.  Simulări de incendiu/cutremur și exerciții de  evacuare a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitate 
19.  Întâlniri cu reprezentanți ai Poliției rutiere Tg-Jiu și întâlniri cu reprezentanți I.S.U. GORJ (informări 

preventive) 
20.  Desfăşurarea unor activităţi de educație pentru sănătate în parteneriat cu părinții și comunitate locală 

(invitați -  medic nutriţionist, asistentă, etc.) 
21.  Integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu C.E.S., la recomandarea Comisiei pentru Protecţia 

Copilului/Gorj 
22.  Organizarea unor sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, conferințe de presă 
23.  Participarea activă a părinților, în diferite programe artistice, serbări 
24.  Organizarea de activități de amenajare a curții grădiniței 

 
25.  

Implicarea familiei în atragerea de sponsorizări, în desfășurarea de activități strict regulamentare, în 
folosul grădiniței – îmbunătățirea mediului educațional și a bazei materiale  

 
26.  

Implicarea familiei în recondiționarea mobilierului, amenajarea spațiului de joacă din curtea grădiniței, 
confecționarea unor costumații pentru diferite programe educative, serbări, concursuri 

27.  Aplicarea unor chestionare atât părinților copiilor care frecventează unitatea de învățământ, cât și 
personalului grădiniței 

28.  Vizionarea unor casete tematice, D.V.D.- uri, distribuirea unor materiale informative pentru pentru 
părinți 

29.  Elaborarea de materiale informative/cărţi de specialitate, pentru personalul grădiniţei şi pentru părinţi 

30.  Activităţi de popularizare în mass-media locală şi în cadrul unor activităţi metodico-ştiinţifice (cercuri 
pedagogice, mese rotunde etc.) 

31.  Realizarea unor albume foto 
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13. CALENDARUL  ACŢIUNILOR  CU PĂRINŢII  LA NIVEL  DE UNITATE 
ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 

 
NR. 
CR
T. 

TEMA  ACŢIUNII TERMEN PARTICIPANŢI CINE 
RĂSPUNDE 

1.  „C.R.E.D. – O șansă pentru toţi, o șansă 
pentru fiecare!’’ 
 - masă rotundă – 
Prezentarea raportului privind activitatea 
Centrului de Resurse pentru Educaţie şi 
Dezvoltare (C.R.E.D.) 

Septembrie  
 

Cadre didactice 
Părinţi  
Parteneri  
Invitaţi  
Mass-media 
locală 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Personalul 
C.R.E.D. 

2.  
 

Alegerea  ( realegerea ) Comitetelor de părinţi 
şi Comitetelor de Consultanţă familiară (la 
grupele cu alternativă „Step by Step’’), la 
nivelul grupelor din grădiniţă 

17 
septembrie 
30 
septembrie 
 

Cadre didactice 
Părinţi  
 

Director/expert  
C.R.E.D. 
 

3.  
 
 

 

Alegerea (realegerea) Consiliul Reprezentativ 
al Părinţilor la nivel de unitate 
Prezentarea Raportului de analiză al activităţii 
desfăşurate în grădiniţă în anul şcolar trecut 
Prezentarea Regulametului de Ordine 
Interioară al grădiniţei 
Prezentarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar 
Prezenterea Planului managerial pe semestrul 
I al anului în curs 
Prezentarea atribuţilor Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor 

Octombrie  
 

Director 
Preşedinţii 
Comitetelor de 
părinţi de la 
grupele de 
antepreşcolari/ 
preşcolari din 
grădiniţă 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Preşedinţii 
Comitetelor de 
părinţi de la  
grupele de 
antepreşcolari/ 
preşcolari din 
grădiniţă 

4.  
 
 

,,E ziua ta, iubită ţară!” – Ziua Naţională a 
României - expoziţie tematică, acţiuni de 
parteneriat, program educativ 
,,Primiţi cu colindul?”  - concert de colinde 
la Primărie, Consiliul Județean 
,,Uite, vine  Moş Crăciun! ’’- programe 
educative pe grupe de vârstă 
 

Decembrie 
 

Părinţi  
Copii  
Cadre didactice 
Parteneri 
Invitaţi  
Mass-media 
locală 
 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Personalul 
C.R.E.D. 
Consilier educativ 
Săpun Elena 
Parteneri 
Colectivul de 
redacţie 

5.  
 

„Eminesciana” – program artistic omagial, 
pe grupe şi pe grădiniţă 
 

Ianuarie 
 

Părinţi  
Copii  
Cadre didactice 
Parteneri 
Invitaţi 
Mass-media 
locală 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Personalul 
C.R.E.D. 
Consilier educativ 
Tudorin Georgeta 
Gabriela 

6.  
 
 

Prezentarea Raportului de analiză a activităţii 
desfăşurate în grădiniţă, pe semestrul I, al 
anului şcolar în curs 
Prezentarea Planului managerial pe semestrul 
al II-lea, al anului şcolar în curs 

Februarie 
 

Director 
Comitetele de 
părinți 

Director/expert  
C.R.E.D. 
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7.  
 

„Pentru tine, mama mea! ’’ – programe 
educative, pe grupe de vârstă 
,,Pe aripile timpului…’’- zilele grădiniţei 
(unitatea de învăţământ va sărbători 40 de ani 
de existenţă) 
Editarea revistei grădiniţei ,,Labirintul 
copilăriei’’ 

Martie 
 

Părinţi  
Copii  
Cadre didactice 
Parteneri 
Invitaţi 
Mass-media 
locală 
 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Personalul 
C.R.E.D. 
Consilier educativ 
Colectivul de 
redacţie 

8.  
 

,,Carnavalul prieteniei” - program educativ 
,,Adio, grădiniță!’’ – programe artistice, 
organizate de grupele mari 

1-10 
Iunie 
 

Părinţi  
Copii  
Cadre didactice 
Parteneri 
Invitaţi 
Mass-media 
locală 

Director/expert  
C.R.E.D. 
Personalul 
C.R.E.D. 
Chebeși Marinela 
Cornescu Alina 

 
Pe lângă temele din Calendarul activităţilor, lunar, la nivelul grupelor se vor organiza: 

 Întâliri de lucru/dezbateri cu părinți și specialiști. 
 Comisie metodică - vor participa cadrele diactice din grădiniță, părinți, parteneri și nu în 

ultimul rând copii.  
 Se vor organiza întâlniri de lucru în cadrul cărora vor fi abordate teme cuprinse în 

modulele pentru formarea şi perfecţionarea personalului din grădiniţă şi vor fi prezentate 
unele aspecte cuprinse în  Ghidul de bune practici (materiale elaborate în cadrul 
Programului pentru Reforma Educaţiei Timpurii: 
1. Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării preşcolar 
2. Împreună pentru copii: grădiniţă şi comunitate 
3. Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă 
4. Gata pentru şcoală 
5. Concepte şi idei practice pentru managementul grădiniţei 
6. Orientarea şi consilierea în grădiniţă ... start pentru viaţă 
7. Să construim împreună cei 7 ani ... de acasă ... 
De asemenea: 

☼ periodic,  vor  fi  organizate întâlniri de lucru cu personalul nedidactic, didactic auxiliar și 
sanitar și se vor desfășura acțiuni de parteneriat (instituții educaționale, comunitate locală 
etc.). 

☼ se va urmări, antrenarea membrilor comunității în luarea unor decizii cu privire la 
dezvoltarea grădiniței – prezența unor reprezentanți ai administrației locale și ai părinților în 
Consiliul de Administrație al grădiniței, participarea acestora la mese rotunde, dezbateri, 
întâlniri de lucru etc.; 

☼ vor fi invitaţi reprezentanţi ai comunității, la momente festive sau evenimentele importante 
ale grădiniței – Zilele grădiniței, programe omagiale, cercuri pedagogice, comisii metodice, 
schimburi de experiență, simpozioane etc.; 

☼ copiii din grădiniță vor participa la unele manifestări organizate de comunitatea locală – 
Zilele Orașului, 1 Iunie, Ziua Europei, Ziua Mediului…, sărbătorile de iarnă etc.; 

☼ se va urmări stimularea continuă a învățării și introducerea copilului în ambianța școlii prin 
formarea reprezentărilor despre școală – vizite la școală, familiarizarea copiilor cu rechizitele 
școlare, cu uniforma școlară şi cu programul unei zile de curs al școlarului etc. 

 Temede interes vor fi regăsite și în paginile revistei grădiniței „Labirintul copilăriei”. 
 Temele Proiectului vor fi reactualizate anual, pe toată perioada lui. 
14. REZULTATE  PRECONIZATE 
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Folosind  o varietate de modalități de colaborare  care presupun o implicare activă a părinților  
alături de copii și educatoare,  considerăm că vor avea de câștigat atât  copiii cât și părinții, 
colectivul grădiniței  și comunitatea locală astfel că: 
☼ Antepreşcolarii/preșcolarii vor simți dragostea și aprecierea părinților nu numai prin ceea ce le 

se oferă acasă, ci și din interesul pe care părinții îl acordă în realizarea unor activități și acțiuni 
din grădiniță;             

☼ având o participare activă, părinții vor avea posibilitatea de a vedea colaboratorarea în 
realizarea  educației, implicându-se afectiv și emoțional alături de copii lor; 

☼ părinții vor înțelege mai bine rolul lor educativ și își însușesc procedee  pe care să le aplice  în 
educația copiilor lor – îmbogățirea volumului de cunoștințe în ceea ce privește educația 
copiilor; 

☼ formare continuă/perfecționarea întregului personal al grădiniței va contribui  la menținerea 
imaginii pozitive  pe care grădinița o are; 

☼ relațiile interpersonale  vor favoriza crearea unui climat educațional deschis, stimulativ,  pentru 
o mai bună colaborare între grădiniță și familie, între grădiniță și comunitatea locală, precum și 
pentru derularea a cât mai multe parteneriate, pentru oferirea de servicii complementare; 

☼ va crește calitatea serviciilor oferite  de instituția de educație timpurie a copiilor în vârstă  de 
2/3 - 6/7 ani; 

☼ va crește atractivitatea grădiniței în comunitate; 
☼ va crește gradul de implicare al părinților în viața grădiniței; 
☼ se vor consolida parteneriatele cu instituțiile  educaționale și cele specializate în  oferirea 

serviciilor complementare; 
☼ participarea activă în derularea unor priecte/programe naționale și internaționale; 
☼ realizarea de materiale educaționale; 
15. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Acest Proiect poate continua și după  perioada stabilită (2015-2019) deoarece, 
calitatea serviciilor oferite de educația timpurie trebuie să fie permanent îmbunătățită, iar 
relațiile de parteneriat trebuie dezvoltate și pe viitor. 

Copiii de azi vor crește și  la rândul lor vor fi părinții de mâine. Aceștia vor avea 
nevoie de informații pentru a asigura a calitate superioară îngrijirii, educației  și protecției 
propriilor copii. 
16. DISEMINARE 

Rezultatele Proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor 
participanților la proiect, instituțiilor similare, opiniei publice, comunității  prin diferite 
mijloace de comunicare: 
☼ didactic.ro; 
☼ referate; 
☼ comunicări; 
☼ articole în presă/reviste de specialitate; 
☼ expoziții tematice; 
☼ televiziune locală; 
☼ afișe; 
☼ fluturaşi; 
☼ pliante. 
17. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT: 
☼ Tipul unităţii: grădiniţă cu program prelungit 
☼ Număr total de cadre didactice: 25 
☼ Numărul antepreșcolarilor/preşcolarilor înmatriculaţi în anul şcolar 2015-2016: 360 
☼ Numărul grupelor: 12  
 


