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ARGUMENT 
 

 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod 
firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie 
care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine 
apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor 
printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.  

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa 
oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 
capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină 
copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei 
identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă.  

Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este 
responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 
adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai 
important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de 
a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 
 “De abia am împlinit trei anişori şi mămica mea m-a dus la grădiniţă. O clădire frumoasă 
cu geamuri mari, cu multe săli de grupă, dar şi cu mulţi copii. Am păşit într-o sală primitoare, 
unde era doamna educatoare emoţionată şi zâmbitoare. M-a primit cu braţele deschise şi m-a 
îndemnat să intru spre a descoperi jucăriile şi copiii din sala de grupă. Mama m-a lăsat de mână, 
mi-a întors spatele lăsându-mă acolo. Era frumos, dar... nu înţelegeam de ce mama mea a plecat. 
A fost mereu alături de mine de când mă ştiam eu. Am început să o strig, dar nu îmi răspundea. 
M-am speriat că nu am să o mai văd. Ea mereu venea când o strigam, dar acum nu. Educatoarea 
mă ţinea în braţe şi îmi spunea să mă liniştesc că se va întoarce, iar noi ne vom juca frumos până 
atunci. Cum să o cred ?!  Nici nu o cunosc! Toţi copiii privesc în jur şi sunt trişti sau plâng. 
Vroiam să plec acasă. De ce m-a abandonat familia mea??!!” 

Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul 
individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, 
grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol 
foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu 
social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi care au acest rol. Familia 
trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de 
casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele trebuie să-şi 
exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la 
cunoştinţă părintelui că e m ai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a 
încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în 
formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familiei. 

 
 
 
 
 



            DURATA PROIECTULUI : an scolar 2017-2018 

GRUPUL ŢINTĂ : 

 copii preşcolari din grupa mică STELUŢELE 

 părinţii  copiilor din grupă  

 educatoarele grupei  

 
SCOPUL 

 
Familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora în 

activitatea de educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă; Dobândirea de către părinţi a 
unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea eficientizării relaţiei familie – grădiniţă – 
comunitate. 

 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

 
privind copiii: 

 formarea unei atitudini pozitive faţă de grădiniţă, societate şi copii; 
 legarea unor prietenii cu alţi copii şi alte familii; 
 favorizarea adaptării şi integrării în colectivitate, grădiniţă; 
 contribuirea la formare şi întărirea încrederii în sine şi familia sa; 
 favorizarea unei relaţii pozitive faţă de educatoare. 

o privind familia 
 informarea familiei privind drepturile copiilor; 
 valorificarea experienţei pozitive dobândite de părinţi în relaţiile cu copiii lor; 
 familiarizarea familiilor cu regimul zilnic, necesităţile şi activităţile copiilor în grădiniţă; 
 crearea unor oportunităţi de a cunoaşte alte familii şi de a lega prietenii între familii, 

implicit copii acestora; 
 implicarea familiei în activităţile zilnice ale copiilor la grădiniţă. 

o privind cadrele didactice 
 găsirea celor mai eficiente metode şi procedee privind educarea şi formarea preşcolarului 

în grădiniţă; 
 asigurarea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite prin cursuri, schimburi de 

experienţă, diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului; 
 favorizarea unei relaţii pozitive şi strânse între educatoare şi copil în vederea realizării 

procesului instructiv – educativ în grădiniţă; 
 realizare unei legături mai strânse şi eficiente între educatoare şi familie în vederea 

realizării procesului instructiv – educativ în grădiniţă.  
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Gradiniţa cu program prelungit Dumbrava  minunată Tulcea 
 



RESURSE: 

 UMANE - Preşcolarii din grupa mică Steluțele 
- Educatoarele 
- Părinţii preşcolarilor; 

MATERIALE - cărţi, pliante, reviste, fişe, laptop,P.C.,videoproiector, ecusoane; 
 

MODALITATI DE REALIZARE 

Întâlniri periodice cu părinţii 
Mese rotunde pe diverse teme 
 Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii şi invitaţii speciali 
Vizite, excursii, drumeții 
Serbări  tematice 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 Prin modul de organizare, desfăşurare şi prin întreaga paletă de activităţi, părinţii vor 
cunoaşte nemijlocit o parte din activităţile pe care le desfăşoară copiii preşcolarii în grădiniţă şi 
se vor implica şi vor sprijini activitatea şi munca educatoarei. 

 

MEDIATIZARE: 

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice din grădiniță 

 

MONITORIZARE 

Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea părinţilor 
în activităţile propuse spre a fi desfăşurate împreună 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

Chestionare 
Discuții libere 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA Perioada de 
desfăşurare 

 Participanţi 
şi invitaţi

 
 
1. 

  
 

 
 
 
 

Octombrie 
 
 

informarea părinţilor asupra 
necesităţii derulării acestui 

proiect; 
stabilirea acţiunilor şi a 

modului de  desfăşurare a 
acestora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Părinţii şi 
educatoarele, 
Directorul  

 
 
 
 
2. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Noiembrie  

 
 
 
 
 
 
 
Părinţii şi 
educatoarele 

 
 
 
3. 

  Sărbători creştine alături de familia mea! – 
activitate cu părinţii 
-realizarea unor activităţi specifice sărbătorii 
Crăciun după tradiţii şi obiceiuri străbune 
Şezătoare cu „Poveşti la gura sobei” – despre 
sărbătoarea şi tradiţiile de Crăciun 

 
 
 
Decembrie  

 
 
Părinţii şi 
educatoarele 



4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ianuarie  

 
 
 
 
 
 
 
Părinţii, 
Educatoarele  şi 
Asistentul 
medical 

5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Februarie  

 
 
 
 
 
 
 
Părinţii, 
Educatoarele  şi 
Consilierul 
psihopedagogic 
al unităţii 

6.  Mama mea, dragă şi bună!! – activitate cu mămicile 
 realizarea unei activităţi cu copii şi 

mămici (pe arii de stimulare); 
 prezentarea unui mic program artistic de 

către copii, dedicat „Zilei de 8 Martie” pentru 
mămici; 
 

Martie 
 

Activitate interactivă pentru 
copii şi mămici cu ocazia  

„Zilei Femeii”. 

Părinţii şi 
educatoarele 



7. 

 
 

 
Aprilie 

brainstorming 

-Discutii despre dezvoltarea 

si evolutia copiilor din 

grupa 

- Intrebari si raspunsuri 
despre problemele pe care le 

intampina parintii cu 
prescolarii lor 

 
 
 
 
 
 
Părinţii şi 
educatoarele 

8.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mai 

 
 
 
 
 
 
Părinţii şi 
educatoarele 

 
 
 
9. 

 
Astăzi este ziua mea!!! – carnaval cu ocazia 

zilei de 1 Iunie. 
concursul costumelor cu premii şi diplome; 

 
 

Iunie 
parada costumelor realizate 
împreună cu familia pentru 

copiii lor;  
 

petrecere pentru  copii 
 

 
Părinţii şi 
educatoarele 
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