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AARRGGUUMMEENNTT  
  
               ,,Copilul ne oferă adevărata sinteză a vieţii, care rezidă în spiritul umanităţii. Dar acel 
spirit care învăluie copilăria noastră este apoi întunecat de umbrele temniţei care începe deasupra 
copilului în creştere; iar omul îl vede murind departe şi pierind în lumina zilei obişnuite. Într-
adevăr, viaţa noastră socială înseamnă destul de des întunecarea şi moartea vieţii naturale care 
există în noi.,, 
 
             ,, Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.,, 
                                                                                                       (Maria Montessori) 
 
 În urma analizei SWOT – efectuată pe baza datelor despre copii, obţinute prin fişa-
chestionar, discuţii cu părinţii, observarea comportamentului acestora, evaluarea lor iniţială am 
concluzionat că, gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În gradiniță se 
pun bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se 
diversifică ȋn permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu familia, prezentȃnd 
părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor. 
            În ultimii ani se vorbeste foarte mult de educaţia incluzivă-sintagmă ce trebuie explicată 
foarte clar în primul rând părinţilor,celor care au copiii cu nevoi speciale ,dar mai mult celor ai 
căror copii nu au nevoi speciale certificate,însă au alte nevoi,poate specifice vârstei sau de altă 
natură. 
            Educaţia  pentru  toţi  este  generatoarea  perspectivei incluzive  asupra  educaţiei.  Pornind  
de  la  deschiderea  oferită  de  sintagma  „educaţie pentru toţi”,  prin  acces  şi  participare,  pas  cu  
pas,  se  ajunge  la educaţia  incluzivă  care  se  defineşte  ca  o  schimbare  majoră ce presupune 
politici ,  practici  şi  culturi  incluzive . 
             Educaţia  incluzivă  presupune  existenţa   sprijinului  care  să egalizeze  şansele  tuturor  şi  
să  se  adreseze  fiecăruia.  Atunci  când  vorbim  de  educaţie  incluzivă,  ne  referim  la  programe  
de educaţie  cât  mai  adecvate  şi  adaptate,  adică  programe  care  să  asigure accesul  şi  
participarea  tuturor, valorizând  diversitatea  şi  acordând importanţă  fiecărui  copil  în  parte. 
Educaţia  incluzivă  înseamnă  sprijin  şi  educaţie  pentru  toţi ,  grijă  şi atenţie  pentru  fiecare. 

          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-se 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 cele 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. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate 
pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur, hrănit şi 
îngrijit. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai 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 familie. 



                   
 
           Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 
susținută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat 
printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară. 
 
 

DDEESSCCRRIIEERREEAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  
  

SCOPUL  PROIECTULUI : 
  Implicarea  părinților în activităţi instructiv-educative şi extracurriculare,alături de copii lor 

şi educatoare, pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional, sprijinindu-i să 
înţelegă importanţa acestei implicări ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului 
pentru integrarea lui ȋn viața şcolară şi socială. 

 
OBIECTIVE : 

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective; 
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane 

abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri 

pe teme date; 
 Valorificarea unor experienţe personale; 
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

parteneriat. 
 Implicarea în proiecte de voluntariat, 
 Înţelegerea importanţei acceptării copiilor cu nevoi speciale,a celor din medii defavorizate. 

 
GRUP ŢINTĂ : 
- Părinţi;                 - Educatoare; 

            - Bunici;                 - Prof. psiholog;; 
- Prescolari;              
 

OBLIGAŢIILE GRUPULUI ŢINTĂ : 
 Educatoare:  

 - are obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile  
-  are obligaţia să stimuleze prezenţa părinţilor; 
-  are obligaţia de a gestiona şi consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor,  
 

 Părinţii : 
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului  mers al    
  parteneriatului şi al materialului utilizat; 
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate 
OBLIGAŢII COMUNE: 
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ; 
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării 
situaţiilor de natură educaţională ; 
 
LOCUL DE DESFASURARE 
- Şcoala Gimnazială nr.17 ,,Ion Minulescu,,- Grădiniţa cu orar normal,,Abracadabra,, Constanţa  
 



                   
 
DURATA 

1an școlar- 2019-2020 
 

RESURSE 

 UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor,prof.psiholog,medic,logoped 

 MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat 

foto; 

 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din 
sponsorizările realizate de părinţii copiilor ; 

 

MODALITATI DE REALIZARE 
   Şedinţe cu părinţii ; 

    Lectorate pe diverse teme; 

    Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii; 

    Expoziţii cu lucrările copiilor; 

    Serbările realizate în diferite momente ale anului 
 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI : 

            Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii ,după perioada evaluării iniţiale, am pregătit un 

material  vizând câteva particularităţi de varstă ale copilului de 5-6 ani. În urma tuturor discuţiilor 

am realizat o planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe 

cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi 

familia 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 

            Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se vor 

transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta 

tematica viitoare  pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera 

cotidiană , din experienţele personale. 

            Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru 
copii şi de autoevaluare pentru  părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. 
Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele acestora.  
 
DISEMINAREA REZULTATELOR : 
            Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”. 

Pentru a imortaliza intâlnirile , vom realize înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album. 

Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe , popularizând experienţa pozitivă.Pe site-ul 

grădiniţei. 

 

 



                   
 
FINALIZAREA PARTENERIATULUI : 

             Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul 

anului şcolar 2019- 2020 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul 

întâlnirilor. 

 
    PPRROOGGRRAAMMUULL  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIILLOORR  
 
 
                       PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM 
Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA Perioada de 
desfăşurare 

Coordonatori 
de activitate 

Locul de 
desfăṣurare 

1. ,,Să ne cunoaştem, mai bine! ” 
– masă rotundă cu membrii 
familiei 
 -informarea părinţilor asupra 
necesităţii derulării acestui 
proiect şi stabilirea activităţilor 
cuprinse în program; 

    Septembrie Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

 
Sala de grupă 

2. ,,Cât de bine îmi cunosc 
copilul?” 
    -chestionare şi discuţii libere 

Octombrie 
 
 
 

Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 
Invitat 
prof.psiholog 

Sala de grupă 
 

3. “Festivalul toamnei !” 
-activitate deschisă ȋn 
colaborare cu părinții şi târg 
cu vânzare 

 

      Noiembrie  
 

Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de grupă 
şi Curtea şcolii 

4. „Uite vine, Moṣ Crăciun!” 
- Program artistic cu 

prilejul Crăciunului  la 
care participă familiile 
copiilor; 

 

   Decembrie  Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de grupă 

 
5. 

 
“Eu şi copilul meu!” 

- Lectorat  
-  Dezbatere 

 

   
 Ianuarie 

 
Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

 
Sala de grupă 

6. ,,Să am o sala  mai fumoasă!,, 
– activitate cu tăticii-amenajarea 
sălii de grupă cu ajutorul 
tăticilor  
 „Să ne jucăm împreună” – 
jocuri cu tăticii 

   Februarie Educatoare 
Tăticii sau bunicii 
copiilor 

Sala de grupă 

7. ,,Mama mea, dragă! ,,  
– activitate cu mămicile-
realizarea unei activităţi cu 
copii şi mămici (pe arii de 
stimulare); 

    Martie Educatoare 
Mămici sau bunicii  

Sala de grupă 



                   
 

-prezentarea unui program 
artistic de către copii, dedicat 
„Zilei de 8 Martie” pentru 
mămici; 
 

8. ,,Sărbătoarea Paştelui alături 
de bunici!,, – activitate cu 
bunicile sau bunicii 
- realizarea unor activităţi 
specifice sărbătorii „Paştelui”, 
după tradiţii şi reţetele bunicii. 
(vopsitul ouălor, prăjiturele, 
salate); 
-reţete sănătoase 
 

   Aprilie Educatoare 
Bunicii copiilor, 
medicul şcolar 

Sala de grupă 

9. “Copilul hiperactiv” 
-Prezentrea unor referate 
specifice temei propuse  

-Intâlnirea cu psihologul școlii 
pentru mai multe lămuriri 

     Mai Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor,profesorul 
psiholog   

Sala de grupă 

10. ,, Ziua mea!,, – carnaval cu 
ocazia zilei de 1 Iunie. 
-parada costumelor eco realizate 
de familie pentru copiii lor;  
-jocuri şi cântece pentru copii în 
aer liber; 

   Iunie Educatoare 
Părinţii sau bunicii 
copiilor,animator 

Curtea Şcolii 
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                                       ACORD DE COLABORARE CU FAMILIA 
 
I.PARTILE CONTRACTULUI 
         
             Incheiat intre Scoala Gimnaziala nr.17 ,,Ion Minulescu,,Constanta -G.O.N Abracadabra 
reprezentată de prof………………..,în calitate de director şi de prof.inv.prepr.Stefan Dorina,in 
calitate de coordonator de proiect si presedintele comitetului de parinti d-na …………………... 
 
II.SCOPUL PARTENERIATULUI         

               Implicarea  părinților în activităţi instructiv-educative şi extracurriculare,alături de 
copii lor şi educatoare, pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional, sprijinindu-i 
să înţelegă importanţa acestei implicări ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului 
pentru integrarea lui ȋn viața şcolară şi socială. 

 
III.OBIECTIVE COMUNE 

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective; 
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane 

abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri 

pe teme date; 
 Valorificarea unor experienţe personale; 
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 

parteneriat. 
 Implicarea în proiecte de voluntariat, 
 Înţelegerea importanţei acceptării copiilor cu nevoi speciale,a celor din medii defavorizate. 

 
IV.DURATA PARTENERIATULUI 
       
          Prezentul contract de parteneriat intra în vigoare de la data semnarii de către parti, fiind 
încheiat pentru o perioada de 1 an. 
           Prezentul contract poate fi modificat prin acordul  părtilor. 
           Soluţionarea oricăror litigii se va face, exclusiv,pe cale amiabilă. 
 
Coordonator proiect                                                          Partener/Colaborator 
Prof.inv.prepr.                                                             Comitetul de parinti 
Stefan Dorina                                                             -Presedinte ……………………. 
                                                                                    -Membru…………………………… 
                                                                                    -Membru………………………….. 
Director, 
Prof………………………………….. 
 
 
 
 
 
 


