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Proiect educațional de parteneriat familie- școala 

Împreună vom reuși 

MOTTO 

„Educaţia este un vaccin contra violenţei” E.J.Olmos 

Argument: 

Mediul în care se naște copilul, trăiește, se dezvoltă și se formează copilul, este familia. 

Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și interacțiune, se produce în mica lor 

copilarie ști e dependentă de tipul relațiilor din familie. Dar, ca primă etapă a învățământului 

preuniversitar, grădiniței îi revine rolul de a contribui responsabil la formarea personalității copiilor, 

de a le deschide calea spre cunoaștere, de a descoperi lumea înconjurătoare. 

 Grădinița este o a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se simte 

ocrotit și în siguranță, însă, în mod obligatoriu, părintii sunt parteneri deoarece ei își cunosc cel mai 

bine copiii și pot oferi cele mai multe informații despre aceștia. 

Prin acest parteneriat educațional, părinții vor fi implicați permanent în activitatea grădiniței, fiind 

priviți ca participanți activi.  Astfel, părinții își vor forma deprinderea de a se implica în toate 

activitățile, cunoscând programul la care participă copiii, progresele făcute de acestia. 

Proiectul nostru îşi propune să organizeze activităţi educative cu preșcolarii şi cu părinţii 

acestora în vedere prevenirii şi diminuării cazurilor de violenţă în rândul copiilor, să consilieze atât 

copiii, cât si familiile acestora şi să promoveze comportamentele nonviolente. 

 

Scopul: 

 Implicarea activă a părinților în proiectele și programele educative desfășurate de grădiniță, 

prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei din instituțiile de educație, prin activităţi specifice 

vârstei preșcolare, conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi 

acceptare,  

 

Obiective propuse: 

-   Valorificarea comportamentelor pozitive în relaţiile copil-copil, copil- adult 

- Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în grup, în situaţii concrete, în mediul şcolar 

-   Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea paşnică a conflictelor 

-.  Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală 

-   Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei în grup 
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Grupul ţintă 

Preșcolarii grupei mici și părinții acestora 

Durata proiectului  

Proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar  

Beneficiari direcţi: preșcolarii 

Beneficiari indirecţi: părinţii, cadrele didactice, comunitatea 

Parteneri:Părinţii 

Resurse: 

Umane: preșcolarii, părinţi, cadre didactice, psiholog 

Materiale:xerox, laptop, videoproiector, filme educaţionale, chestionare, afişe, panou expozitv 

Rezultate așteptate 

-Implicarea activă a părinţilor în activitatea grădiniței, prin participarea la activitățile organizate sau 

desfășurate de instituție 

-Conştientizarea tuturor cu privire la consecinţele actelor de violenţă-formarea unei atitudini 

pozitive faţă de colegi/adulţi-diminuarea numărului cazurilor de agresivitate din grupă 

 

Modalităţi de evaluare: 

-observarea sistematică 

-produsele rezultate în urma activităţilor desfăşurate (desene, postere, pliante,panou,afişe) 

-chesionare 

-diplome 

 

Graficul activităților  

Nr.  

Crt. 
Activitatea propusă Perioada Responsabil 

1. Împreună pentru copiii noștri 0ctombrie Educatoare 

2. Curcubeul prieteniei 
0ctombrie  

 
Prof.psiholog 

3. Ce nu ne place la comportamentul copiilor noștri? 0ctombrie Prof.psiholog 

4. Cât timp  de calitate acordăm copilului nostru ? Noiembrie Educatoare 

5. Cuvinte care înfloresc inimi Noiembrie Educatoare 
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6. Un gând bun, o vorbă bună, o faptă bună Decembrie Educatoare 

7. Roata emoţiilor Ianuarie Prof. psiholog 

8. 
Televizorul sau calculatorul-prieteni sau dușmani ai 

copilului! 
Ianuarie Educatoare 

9. Alfabetul nonviolenţei Februarie Educatoare 

10.. Emoţiile mele Februarie 
Prof. psiholog 

Educatoare 

11. Un dar pentru mama mea! Martie Educatoare 

12. O faptă bună, un copil empatic! Martie Educatoare 

13. Mesaje călătoare Aprilie Prof. psiholog 

14 Mișcare  pentru sănătate Aprilie Educatoare 

15. Nu numai la grădiniță! Mai Educatoare 

16. Disciplina la copii fără să-i rănim! Mai Prof. psiholog 

17. Chestionarul de evaluare a proiectului Iunie Responsabili proiect 

 

 

Profesor Vlaicu Daniela 

Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată” Tulcea 

 


