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AN ŞCOLAR  2016-2017 

INIŢIATOR  PROIECT PROFESOR DANIELA  VLAICU 
GRĂDINIŢA CU P.P. DUMBRAVA  MINUNATĂ  TULCEA 

 



 

 ARGUMENT: 

          „A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea cunoaşterii.    

         Înseamnă a-i ţine destinul în mâini, cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, reuşita sau    

         eşecul în viaţă” 

               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. 
                  
                  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. 
   
                   SCOP:  

                    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. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: Preşcolarii – „STELUŢELE”  

                          Elevii clasei a IV-a 

  

BENEFICIARI DIRECŢI  ŞI  INDIRECŢI: 

                                     Preşcolari, elevi, învăţători, educatoare, şcoală, gradinita, părinţi, comunitate 
 

DURATA: an şcolar 2016-2017 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava minunată” Tulcea 
                                                     Şcoala gimnazială Nr. 12  Tulcea 
 

RESURSE: 

UMANE :         copii, cadre didactice, părinţi; 
MATERIALE: materiale consumabile, costume, mingi, corzi. 
 

INIŢIATORI / COORDONATORI  PROIECT: 

prof. Vlaicu  Daniela /prof. Nica  Dorina 

Grădiniţa cu p.p. „Dumbrava  minunată”  Tulcea 

 

COLABORATORI: 

Prof. Nerasu Mirela , Şcoala gimnazială Nr. 12  Tulcea 

 

OBIECTIVE: 

1. Compatibilizarea demersurilor didactice în vederea adaptării cu uşurinţă a copiilor la 
activitatea de tip şcolar; 

2. Educarea sociabilităţii, a deprinderilor de cooperare, a intercomunicării libere şi civilizate între 
copii; 

3. Consilierea părinţilor pentru a conştientiza importanţa colaborării între familie, grădiniţă şi 
şcoală; 

4. Transferarea cunoştinţelor şi abilităţilor cadrelor didactice, în vederea eficientizării actului 
educaţional; 



5. Cunoaşterea ofertei educaţionale. 
 

            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 şi al grădiniţei 
           Produse ale activităţilor comune ale preşcolarilor şi şcolarilor 
 

            MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA  PROIECTULUI 

          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 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

           „Sa ne cunoastem” –  noiembrie 2016 
           „Atelierul  Spiridusilor!” –– decembrie 2016 
           „A venit Iepurasul!” – aprilie 2017 
           „La multi ani, copilarie!” – desene pe asfalt –iunie 2017 
 

RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR: 

Cadrele didactice vor pune la dispoziţia copiilor resursele materiale necesare desfăşurării 
activităţilor propuse, vor respecta calendarul activităţilor din proiect. 
 

EVALUARE: 

- concursuri                                     - postere                                                - portofolii 

- expoziţii                                         - albume                                               - machete 

 

POPULARIZARE: 

- Comisia Metodică din grădiniţă si scoala 

- Întâlniri cu părinţii 

 

INIŢIATORI PROIECT: 

GRĂDINIŢA CU P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA 

COORDONATORI: 

            Prof. Dorina  Nica   

 Prof.  Daniela Vlaicu 

                                                                                                      PARTENER:  

                                                                                                     

                                                                                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA 

                                                                                                      COORDONATOR: 

                                                                                              PROF. NERASU  MIRELA 

 

 
           DIRECTOR,                                                                                DIRECTOR, 

               PROF. VIOLETA CRĂCIUN                                                    PROF. ELENA  CERŞEMBA   



 

 

PROTOCOL  DE  COLABORARE 

 

ANEXĂ  LA  PROIECTUL 

 

„DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ" 
 

 

 

 

Încheiat astăzi _____________între Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava minunată” 
Tulcea, reprezentată de director prof. Violeta Crăciun şi Şcoala gimnazială Nr.12 
Tulcea, reprezentată de director prof. Elena  Cerşamba, unităţi partenere în prezentul 
proiect educaţional. 

Părţile contractante convin la încheierea unui parteneriat educaţional pentru 
derularea proiectului „DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ”. 

Parteneriatul se va desfăşura în anul şcolar 2016-2017 
Prezentul protocol poate fi anulat la cererea unuia din parteneri în situaţia în 

care se constată nerealizarea, ineficienţa activităţilor propuse sau nerespectarea 
prezentului protocol. 

Prezentul protocol este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
unitate  şcolară. 

 
 
 
 

 
 

 
       Grădiniţa cu P.P.                                                                          Şcoala gimnazială Nr.12                                 

  „Dumbrava minunată” Tulcea                                                                       Tulcea                                                                                                                                         

 

                      Director,                                                                                  Director, 

           Prof. Violeta Crăciun                                                               Prof. Elena  Cerşemba 

 

 

 

COLABORATORI: 

 

      Prof. Dorina  Nica 

Prof.  Daniela Vlaicu 

Prof. Nerasu  Mirela 
 




