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ARGUMENT
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi
reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educămă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. ”
Child`s Appeal
Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor .În grădiniţă se pun
bazele unei personalităţi care mai tarziu va fi parte integrantă a unei societăţi a cărei cerinţe se
diversifică în permanenţă. Grădiniţa trebuie să gaseasca o punte de legatura cu familia, prezentând
parinţilor noi căi spre educaţie în beneficiul copiilor.
Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebari şi cereri ale familiei care
exprimă dorinţa de a deţine în continuare controlul situaţiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori
marcându-se prin impulsul de a verifica toţi factorii care actioneaza asupra copiilor lor: de la
conditiile materiale, la modul în care personalul relaţioneaza cu cei mici. Orice modificări în
comportamentul copiilor, cu excepţia celor absolut pozitive, devin pentru unii părinţi motive de
îngrijorare, de suspiciune şi ridică semne de întrebare referitoare la influenţele din grădiniţa. Pe de
altă parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi
dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educative pe care le antrenează instituţional, cât şi de a găsi
rezolvări concrete la necesităti de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaţionale
sau logistice.
Toate aceste motivaţii conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare
sustinută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut şi înteles de către parinţi şi realizat
printr-o colaborare strânsă între instituţia familială şi cea preşcolară.
SCOP
Eficientizarea relaţiei grădiniţă - familie , printr-o colaborare
coresponsabilă între aceste două părţi, în vederea implicării, cât mai
active, a familiei în procesul de formare a personalităţii preşcolarului.
OBIECTIVE
Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;

Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi cu personae abilitate să
desfăşoare un proces educaţional;
Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
Studierea unor cărţi, documente, 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
Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăţiri actului educaţional
din grădiniţă/familie.
Grup ţintă:

-

grupa mare;
părinţi;
- educatoare.

DURATA PROIECTULUI:
- ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Resurse umane:
- copiii grupei ;
- parinţii copiilor;
- cadrele didactice;
- medic;
-consilier psihopedagogic;

ACTIUNI PLANIFICATE IN CADRUL PROIECTULUI

NR.
CRT.

DATA

TEMA

MODALITATI DE
REALIZARE

PARTICIPANTI

1.

Octombrie

“Imi cunosc
copilul?”

Dezbatere
Chestionare

Parintii
Educatoarea

2.

Noiembrie

“Covor de frunze pe
cărări”

Expoziţie cu lucrări realizate
de copii

Copiii
Educatoarea

3.

Decembrie

“Se apropie
Craciunul”

Achiziţionarea şi
confecţionarea podoabelor şi
costumaţiei pentru serbare

Parintii
Copiii
Educatoarea

4.

Ianuarie

“Ce trebuie să
alegem jucăria
potrivită?”

Studiu de caz
Chestionare
Discuţii

Parintii
Educatoarea
Consilierul

5.

Februarie

“Putem scăpa de
cuvintele NU Şi NU
VREAU?”

Lectorat şi dezbatere

Medic
Parintii
Educatoarea
Parinţii
Copiii
Educatoarea

6.

Martie

“Un dar pentru
mamica mea”

Confecționarea unui cadou

7.

Aprilie

“Minte sănătoasă în
corp sănătos”

Dezbatere

Copiii
Educatoarea

8.

Mai

“Ce drepturi are
copilul meu?”

Chestionare
Dezbatere

Parinţii
Educatoarea

9.

Iunie

“E ziua ta,copile
drag!”

Program artistic
Dans, tradiţie

Parinţii
Copiii
Educatoarea

