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„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 

fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child's Appeal, Mamie 

Gene Cole) 
 Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând 

familiei sale. O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în 

grădiniţă şi şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a 

cuvântului.  

       Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara 

experienţele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în 

instituţia şcolară pierde din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute dacă 

părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă. 

       În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este 

necesar ca programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o 

colaborare strânsă între instituţia familială și cea preşcolară. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 

importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 

grădiniței va fi conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o 

unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM”este un proiect de parteneriat 

educaţional iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în 

scopul dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al 

grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională 

a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. 

Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-practice, dar şi 

extracurriculare - programe artistice şi vizite.  
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SCOP :  

 Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților în 

procesul de formare al preșcolarilor; 

 Stimularea interesului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 

 Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în activitatea grădiniței, precum și în 

activitățile extracurriculare; 

 Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 

 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, 

precum și procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 

OBIECTIVE GENERALE : 
 Stimularea intersului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță 

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă 

 Participarea activă a familiei, alături  de educatoare, în viața grădiniței precum și în 

activitățile extracurriculare 

 Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii 

 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, 

precum și procedee de corectare a unor devieri comportamentale 

 Iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente speciale 

DURATA : Anii şcolari : 2017-2018 ; 2018-2019 ; 2019-2020 

LOC DE DESFĂȘURARE : sala de grupă - Grădinița cu Program Prelungit “Vis De Copil”   

GRUP ŢINTĂ : 

 preșcolarii Grupei Spiridușii de Vis   

 părinţii preșcolarilor 

 educatoarele grupei  

RESURSE MATERIALE : 

 Cărţi educative; 

 CD-uri audio, camera video; 

 Fișe xeroxate pe teme de lucru; 

 Ecusoane 

 Material didactic pentru activități practice: coli colorate, foarfece, lipici, perforatoare, 

creioane colorate 

 Jurnalul proiectului 

 Pliante 

 Prezentări PowerPoint 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE : 

 ședințe 

 chestionare 

 lecții deschise 

 prezentări powerpoint 

 expoziții cu lucrări ale copiilor 

 activități desfășurate împreună cu părinții 

 spectacole și serbări  

INDICATORI :  

CANTITATIVI: 

- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 

- numărul total de părinți participanți la activități 

- numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI:  

- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 

- gradul de apreciere al activităţilor  

- chestionare de satisfacţie 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 

Acţiunile stabilite sunt prevăzute a se desfăşura  periodic, pe parcursul celor trei ani de grădiniță, 

cuprinzând modalităţi de informare şi de minimă formare a competenţelor părinților, necesare 

realizării unei bune şi corecte educaţii, cât şi prilejul de a aduce în atenţie evenimente deosebite 

din viața lor și a preșcolarilor, ori de a trăi emoţional alături de copiii lor satisfacţia dobândirii 

unor priceperi şi deprinderi, manifestate într-un cadru organizatoric specific grădiniţei, eventual 

festiv. Totodată, fiecare acţiune implică obiective ce vizează şi copiii, căpătând valoare 

educativă. Proiectul și stadiul de implementare a acestuia va fi popularizat în cadrul activităților 

comisiei metodice a grădiniței. La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacție 

părinților, iar datele vor fi centralizate de educatoare și prezentate părinților. Se va realiza o 

expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților, dar și un album cu imagini 

din timpul acestor activități. 

DISEMINAREA REZULTATELOR : 

La fiecare întâlnire vom realiza poze, culminând cu realizarea unui jurnal al proiectului. Aceste 

poze vor fi postate si pe pagina facebook a grupei. 
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An școlar 2017-2018 

PERIOADA TEMA MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

PARTICIPANȚI 

 

SEPTEMBRIE 

2017 

BUN VENIT LA 

GRĂDINIȚA  

„VIS DE COPIL” ! 

Sedință cu părinții 

preșcolarilor 

Alegere Comitet părinți 

Prezentare parteneriat 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 

 

NOIEMBRIE 

2017 

„SĂ NE 

CUNOAȘTEM 

MAI BINE!” 

Completare și interpretare 

chestionare 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

DECEMBRIE 

2017 

„ORNAMENTE 

PENTRU 

BRADUL DE 

CRĂCIUN” 

Activitate practică 

împreună cu părinții 

Decorare sală de grupă 

Poezii pentru Moș Crăciun 

 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

 

MARTIE 2018 

 

„MĂRȚIȘOARE 

PENTRU TOȚI 

PRIETENII” 

Activitate practică cu 

implicarea părinților 

 Expoziție cu lucrări ale 

copiilor 

 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

MAI 2018 

„O POVESTE 

PENTRU 

FIECARE” 

Povestiri pentru copii, 

rostite de părinți 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

IUNIE 2018 

„PETRECERE DE 

ZIUA 

COPILULUI” 

Organizare decor și 

recompense pentru copii 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

 

IUNIE 2018 

„DUPĂ UN AN 

ÎMPREUNĂ” 

Chestionare 

Realizare Jurnalul Grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 
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An școlar 2018-2019 

PERIOADA TEMA MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

PARTICIPANȚI 

SEPTEMBRIE 

2018 

„GRĂDINIȚA, A 

DOUA CASĂ” 

Sedință cu părinții 

preșcolarilor 

 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 

- părinții preșcolarilor 

 

OCTOMBRIE 

2018 

 

„MĂȘTI 

PENTRU 

HALLOWEEN” 

Activitate practică-

confecționare măști 

Carnaval cu ocazia 

sărbătorii de Halloween 

- părinții preșcolarilor 

-preșcolarii grupei 

-educatoarele grupei 

 

 

NOIEMBRIE 

2018 

 

„VITAMINE, DE 

LA CINE!” 

Activitate practic-

gospodărească: salată de 

fructe/legume 

- părinții preșcolarilor 

-preșcolarii grupei 

-educatoarele grupei 

 

DECEMBRIE 

2018 

 

„BUCURIA 

CRĂCIUNULUI” 

 

Împodobirea bradului 

împreună 

Scenete și colinde 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

MARTIE 2019 

„CU TINE 

ÎNCEPE 

PRIMĂVARA” 

 Cadouri-urpriză pentru 

mămici realizate împreună 

cu tăticii preșcolarilor 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

APRILIE 2019 

„ O ZI ÎN 

FAMILIE. 

ARATĂ-MI CE 

SIMȚI !” 

 

Prezentare filmuleț  

Descoperire emoții în 

diferite activități zilnice-

dezvoltarea inteligenței 

emoționale 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

MAI 2019 

„JOC ȘI JOACĂ” Plimbare în natură 

Jocuri distractive 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

IUNIE 2019 

„ÎNCĂ UN AN 

ÎMPREUNĂ” 

Chestionare 

Completare Jurnalul 

Grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 
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An școlar 2019-2020 

PERIOADA TEMA MODALITĂȚI DE 

REALIZARE 

PARTICIPANȚI 

 

SEPTEMBRIE 

2019 

„GRĂDINIȚA-

PRIMII PAȘI 

SPRE ȘCOALĂ” 

Sedință cu părinții 

preșcolarilor 

Împărțire pliante 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 

 

OCTOMBRIE 

2019 

„ALBUM CU 

FRUNZE DE 

TOAMNĂ” 

Vizită în parc și strângere 

frunze uscate  

Confecționare album 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

DECEMBRIE 

2019 

“ATELIERELE 

LUI MOȘ 

CRĂCIUN” 

Confecționare decor/ 

împărțire prăjiturele 

Spectacol realizat de 

preșcolari îmreună cu 

părinții 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 

 

 

MARTIE 2020 

„MIRESME DE 

PRIMĂVARĂ” 

Activitate practică 

împreună cu părinții – 

Confecționare flori din 

hârtie colorată 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

 

APRILIE 2020 

„ÎN 

AȘTEPTAREA 

IEPURAȘULUI” 

Expoziție cu vânzare de 

obiecte decorative pentru 

Paște 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 

 

MAI 2020 

„PORNIM ÎN 

DRUMEȚIE” 

Excursie tematică -preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

 

IUNIE 2020 

„ADIO, 

GRĂDINIȚĂ” 

 Program artistic realizat de 

copii 

Împărțire diplome 

-preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarele grupei 

-directorul grădiniței 
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