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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

“POMPIERII, PRIETENII COPIILOR” 
                                            

 
Prof. Înv. Preșc.  Drăghița Andreea 

                          
ARGUMENT:  
Acest parteneriat are scopul de a contribui la educarea comunităţii şi a copiilor, utilizând 

modalităţi interactive privind managementul riscului. Cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren 
sunt exemple de fenomene naturale produse de-a lungul evoluţiei pământului. Creşterea rapidă a 
populaţiei, mărirea gradului de sărăcie, poluarea şi degradarea mediului au contribuit la 
transformarea acestor fenomene naturale în dezastre ce au provocat pierderi enorme de vieţi 
omeneşti şi bunuri materiale, precum şi pagube importante asupra infrastructurii. Colaborarea 
permanentă în cadrul comunităţii poate contribui la reducerea impactului dezastrelor, iar copiii 
joacă un rol important în acest proces. 

SCOP: 
 Educarea şi informarea copiilor cu privire la tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă; 
 Cunoaşterea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
 Dezvoltarea capacităţii de răspuns, autosusţinere şi prim ajutor; 
 Formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, atât în cazul 

elevilor, cât şi al cadrelor didactice şi părinţilor. 
OBIECTIVE CADRU: 

 Cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum şi a 
terminologiei specifice, respectiv a măsurilor de protecţie-modului de acţiune şi comportare în 
situaţia producerii lor; 
 Formarea şi perfecţionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situaţii de 

urgenţă; 
 Dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele dobândite, din domeniul situaţiilor de urgenţă, 

pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului de 
solidaritate. 
 Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii. 

OBIECTIVE: 
 să identifice principalele tipuri de dezastre; 
 să sesizeze corespondenţa între activitatea umană şi dezastre; 
 să identifice corect situaţiile de urgenţă; 
 să evalueze posibilităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
 să manifeste iniţiativă în situaţii de urgenţă; 
 să identifice corect factorii de risc; 
 să intervină eficient în situaţii de urgenţă; 
 să manifeste un comportament civic. 

VALORI ŞI ATITUDINI: 
Parteneriatul vizează formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa 

personală şi a celorlalţi, precum şi preocuparea pentru prevenirea şi limitarea efectelor diferitelor 
situaţii de urgenţă. Se aşteaptă ca la finalul parteneriatului elevii să dobândească un comportament 
responsabil şi să aplice în viaţa de zi cu zi cele învăţate. 

EVALUAREA PARTENERIATULUI: 
 Expoziţii tematice;  
 Portofolii ale elevilor. 
 Concursuri cu tematica situaţiilor de urgenţă 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 2017 -2018 
 
Nr. 
crt. 

 

 
Activitatea 

 
Termen 

 
Locul desfăşurării 

1. Propunerea parteneriatului cu tema: 
,,Micii pompieri” 

octombrie 
2017 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia 

2. Lectură după imagini: „Incendiul”  13 oct. 2017 Detaşamentul de Pompieri Alba 
Iulia 

3. Program artistic de Craciun: Artificii noiembrie 
2017 - 
ianuarie 
2018 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia 

4. Convorbire: „Păţania lui Gigel” ianuarie - 
aprilie 
2018 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia 

5. Ziua Europeană a numărului pentru 
situaţii de urgenţă: Ce înseamnă şi 
cum funcţionează 112!? 
 
Vizită la Detaşamentul de pompieri 
Alba Iulia 

februarie 2018 
 
 
11 februarie 
2018 
 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia
  
 
Detaşamentul de Pompieri Alba 
Iulia 

 
6. 

Povestire: „Focul”  
 
 
Vizitarea Expoziţiei organizată de 
către ISU Alba cu prilejul Zilei 
Protecţiei Civile din România 

28 februarie 
2018 
 
 
 
28 februarie 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia  
 
 
 
 
 
 

7 Vizitarea unităţilor subordinate ISU 
Alba cu ocazia programului 
educaţional ,,ŞCOALA ALTFEL” în 
cadrul Zilelor Porţilor Deschise 

Perioada 
Scoala Altfel 

Detaşamentul de Pompieri Alba 
Iulia  

8. Vizită la Sediul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă,  

mun. Alba Iulia, Servicii profesioniste 
sau voluntare pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

Finalizarea si evaluarea activitatilor 
desfasurate in cadrul parteneriatului 

aprilie - iunie 
2018 
 
 
 
 
01 iunie 2018 

Grădinița P.P Nr. 11 Alba Iulia  
 
 
 
Detaşamentul de Pompieri Alba  

Bibliografie utilizată: 
1. www.igsu.ro- pagina copiilor 
2. www.isualba.ro  
3. www.unifec.org   
4. www.preveniredezastre.ro 
5. www.crucearosie.ro 
6. www.f-o-c.ro 
7. www.risc.info.ro 
8. www.sanseinplus.ro 


