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PROIECTELE   ŞI   PARTENERIATELE   EDUCAŢIONALE 

O POARTĂ  DESCHISĂ  CĂTRE  REALITATE 

„ Nu este destul să ştii, trebuie să şi aplici; 

Nu este destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

J. W. GOETHE 

Epoca  contemporană  impune  o  schimbare  radicală  a opticii  asupra  educaţiei ca şi consecinţă 

a  ritmului  accelerat  de  evoluţie  şi  transformare. Noua  funcţie  a  educaţiei  este aceea de a-l  forma  

pe  om  pentru  a  face  faţă  cerinţelor  viitorului, pentru  a  se  integra  activ  în  viaţa socială.   

În noul  curriculum preşcolar se disting două mari direcţii: crearea unui mediu educaţional adecvat 

pentru o stimulare continuă a învăţării şi introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului  social 

căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine. 

      Reforma învăţământului preşcolar  românesc  a ţinut cont de aceste lucruri  şi a oferit posibilitatea 

cadrelor didactice  de a-şi manifesta măiestria în procesul educativ, prin abordarea creativă a  

conţinuturilor  învăţării, aplicând metoda programelor şi proiectelor  de parteneriat educaţional. Acest 

fapt,  a permis  continuarea şi diversificarea  situaţiilor  de  învăţare, atât în cadrul activităţilor 

obligatorii, cât şi în activităţile extracurriculare. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa  de a ajuta copiii să aibă 

 succes  la şcoală şi mai târziu, în viaţă . Atunci când părinţii, copiii şi ceilalţi membri ai  comunităţii  

se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie,  succesul şcolar  se realizează mult mai uşor. 

 Părinţii copiilor au fost destul de reţinuţi la început, dar s-au adaptat cu rapiditate, au interacţionat 

între ei, au descoperit că participând la astfel de acţiuni pot găsi soluţii în rezolvarea unor probleme pe 

care le întâmpină în educaţia copiilor lor. 

Astfel, am iniţiat şi am derulat activităţi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor, am participat la 

concursuri, am organizat vizite, excursii, expoziţii şi programe artistice, care au pus în evidenţa 

cunoştinţele dar şi competenţele pe care copiii le-au dobândit, ne-am  experimentat  abilitatea  de  a  

construi  un  mediu  educaţional  care  să  motiveze  preşcolarul  în  procesul  instructiv-educativ. 

 În cadrul parteneriatului educaţional cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării-ICEM Tulcea, 

„Natura, prietena mea” în urma vizitelor şi acţiunilor desfăşurate acolo, copiii şi-au îmbunătăţit 

volumul de cunoştinţe despre flora şi fauna din Delta Dunării, atât de pe uscat şi din aer, cât şi din 

mediul acvatic. 

Tot în cadrul acestor activităţi extracurriculare, o altă experienţă     pozitivă de care au beneficiat 

copiii din grupa noastră, sunt activităţile desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,Panait 

Cerna”, cu tema: „Biblioteca-o lume minunată”. Copiii s-au familiarizat cu incinta bibliotecii, cu 

activităţile care se desfăşoară acolo, au participat cu lucrări  la expoziţiile organizate aici cu diferite 

prilejuri, au făcut donaţii în cărţi şi jucării copiilor din judeţ, care nu aveau posibilităţi materiale şi au 

adus o undă de bucurie pe chipul lor. Activităţile desfăşurate au fost: „ Festivalul mărţişoarelor”-

concurs interjudeţean, expoziţie mărţişoare confecţionate, spectacol, prezentare de carte, ,,Tradiţii de 

Paşte”-expoziţie cu lucrări şi obiectepe teme religioase, ouă încondeiate, prezentare de carte şi 

fotodocumente, „ O carte pentru tine”-Ziua Mondială a Cărţii”, „Festivalul teatrului şi dansului”-
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concurs de teatru şi dans intre clasele I-IV, „ Caravana cărţilor şi jucăriilor”-campanie de strîangere de 

jucării, cşrţi de colorat, cărţi de poveşti. Proiectul educativ „ Biblioteca-o lume minunată” a urmărit 

să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre importanţa pe care o au cărţile în 

formarea şi educarea copiilor.  

Pentru a apropia cât mai mult copiii preşcolari de mediul şi caracteristicile şcolii, am derulat, timp 

de 2 ani activităţi  în cadrul parteneriatului cu şcoala ,,Cu paşi mici de la grădiniţă spre şcoală”.  

Pregătirea copiilor pentru startul şcolar presupune, alături de obţinerea unei stări de disponibilitate 

pentru activitatea de învăţare de tip şcolar şi familiarizarea acestora cu caracteristicile şi implicaţiile 

statutului de elev, cu natura relaţiilor cu adultul şi cu colegii, cu condiţiile mediului şcolar. Întâlnirile 

din cadrul proiectului au înlesnit o bună colaborare între grădiniţă şi şcoală, cunoaşterea de către 

învăţători a potenţialului viitorilor şcolari, au asigurat continuitatea de cerinţe între grădiniţă şi şcoală 

şi au marcat statornicirea unor relaţii de colaborare permanentă, schimburile de experienţă şi informaţii 

devenind o tradiţie în decursul timpului. 

Se ştie că de mic, copilul este o fiinţă foarte activă, iar jocul este pentru copilul preşcolar 

activitatea fundamentală, toate progresele sale fizice, intelectuale, afective, sociale sunt explorate şi 

consolidate prin joc. Lunar, în cadrul  parteneriatului  încheiat cu Clubul Veseliei, ,,Jocuri şi jucării”, 

copiii au avut posibilitatea să se joace cu tot felul de jucării, la diferite aparate de joacă şi-au satisfăcut 

nevoia de mişcare prin diferite jocuri de mişcare şi nu numai, au petrecut clipe minunate într-o 

atmosferă destinsă şi relaxantă.  

Alţi parteneri: Biserica  „Acoperământul Maicii Domnului”, fiecare sărbătoare religioasă a fost 

precedată de vizita preotului paroh, primind binecuvântarea acestuia, sfânta împărtăşanie şi vizite la 

biserică, teatrul „Arabela”–Constanţa, Asociaţia pentru tineret Olimp-Bucureşti, CD-PRESS Bucureşti, 

părinţii.  

Am desfăşurat şi alte proiecte de parteneriat cu teme ample şi cu parteneri din alte judeţe ale ţării. 

Participarea la concursurile la nivel judeţean şi naţional au dezvoltat dragostea şi interesul pentru 

frumos, sensibilitatea şi personalitatea copiilor şi putem depista tinere talente artistice în vederea 

cultivării şi promovării lor, precum şi a imaginii grădiniţei, pe lângă obţinerea de premii şi diplome. 

Importanţa  desfăşurării  acestor  proiecte  de  parteneriat  educaţional  în  grădiniţă  este  evidentă. 

Toate acestea ne-au oferit satisfacţii uriaşe, acţiunile desfăşurate au reprezentat un demers benefic în 

viaţa preşcolarilor, au contribuit la promovarea imaginii grădiniţei în comunitate şi în afara ei, dar şi o 

bună colaborare între toţi partenerii educaţionali.  

 

,,Educatorul trebuie să aibă mereu în vedere că datoria lui nu este atât să înveţe pe tânăr tot 

ce se poate învăţa, ci să îi deştepte iubirea şi respectul faţă de ştiinţă şi  să-i arate căile adevărate 

din care poate câştiga cunoştinţele şi prin care se poate perfecţiona, dacă are de gând aceasta.’’ 

John Locke                                                                                            

                    Profesor învăţământ preşcolar Dorina NICA 

                                                                                 Grădiniţa cu P. P. ,, Dumbrava minunată”Tulcea 

 


