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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 



 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 
 Întocmit astăzi,  22 IUNIE 2021, între: 

 

                Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată’’, str. Teilor, Nr. 14,  

localitatea  Fieni, telefon 0245 774488 , reprezentată de doamna Suditu Petruța Raluca  în 

calitate de director și 

 

                  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 127, telefon 

0245/211891, reprezentat de doamna prof. Homeghiu Cătălina, în calitate de inspector 

școlar general. 

 

Prezentul acord s-a încheiat având în vedere: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificarile si completările 

ulterioare; 

- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. 5447/31.08.2020 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată în 2014; 

- Legea nr. 87/13.04.2006 completată de Legea 75/2005 privind asigurarea 

calității în educație; 

- Legea voluntariatului 78/2014, actualizata în 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI 

 

Pentru grădinița  implicată: 

- Analiza de nevoi; 

- stabilirea grupului țintă; 

- elaborarea proiectului educațional și înaintarea spre aprobare; 

- popularizarea în cadrul comunității; 

- asigurarea spațiului educațional și a bazei materiale; 

- asigurarea personalului didactic și auxiliar necesar, în vederea derulării în 

bune condiții a programului; 

- monitorizarea desfășurării activităților conform programului; 

- evaluarea programului; 

- diseminarea acestuia. 

Pentru Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița: 

- analizarea și aprobarea proiectului; 

- monitorizarea derulării programului. 

Durata acordului: 

- 28 iunie – 9 iulie 2021 ( două săptămâni). 

Drepturi și obligații ale părților: 

          - dreptul la educație; 

          - dreptul de a lucra în condiții de siguranță, respectând normele de sănătate și securitate 

în muncă. 

Personalul didactic și colaboratorii – obligații: 

         - desfășurarea activităților conform calendarului proiectului; 

         - colaborarea cu familiile copiilor în vederea asigurării frecvenței acestora; 

         - proiectarea, derularea și evaluarea activităților, respectând scopul și obiectivele 

proiectului; 

        - sprijinirea personalului didactic în vederea derulării programului. 

 

 

 

 

 



PROGRAM EDUCAȚIONAL - GRĂDINIȚA DE VARĂ 

“MAGIA ZILELOR DE VARĂ” 

 

Motto: ,,Copilăria este lumea miracolului și a magiei’’ (Eugen Ionescu) 

Coordonatori:  

        Prof. Suditu Petruța Raluca,  Prof. Marina Maria Antoaneta  

Voluntari:  

       - Suditu Petruța Raluca, Marina Maria Antoaneta, Vîlcea Cătălina Elena, Popescu 

Daniela,  Albescu Emilia, Badea Ana Maria, Pascale Andreea, Petrita Mihaela, Stan Simona, 

Neagu Ramona, Meianu Aurelia, Iancu Cristina,  Tache Mihaela, Rizescu Dana. 

Argument: 

             Mediul din grădiniță, reprezintă cadrul favorabil manifestării curiozității, un climat 

stimulator pentru exprimare verbală și comunicare. 

  Starea precară a educației și costurile directe și conexe implicate ale învățământului 

reprezintă pentru mulți copii o barieră în calea accesului la educație. 

 Dezvoltarea personalității copiilor este un deziderat urmărit în învățământul 

preșcolar. Acesta vizează și cultivarea sentimentelor de toleranță față de diversitate ca 

dimensiune a caracterului. 

 Recunoașterea și acceptarea diversității reprezintă o tendință a politicilor 

educaționale contemporane, o valoare a democrației. 

 În sprijinul acestora vin deschiderea și implicarea cadrelor didactice în desfășurarea 

activităților de voluntariat.        

Scop: 

           Sprijinirea copiilor în vederea adaptării optime la specificul activităților preșcolare. 

Obiective: 

- stimularea interesului copiilor pentru grădiniță; 

- ameliorarea dificultăților de comunicare; 

- promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare și înțelegere; 

- prevenirea apariției prejudecăților în rândul copiilor preșcolari, al părinților, cât și 

înlăturarea celor existente; 

- formarea unor deprinderi și comportamente dezirabile; 

 



Grup țintă: 

- copii din familii defavorizate; 

- copii care au avut o frecvență slabă pe parcursul anului școlar. 

 

Resurse umane: 

-40 de copii preșcolari; 

- cadre didactice; 

- personal nedidactic; 

- personal medical; 

- părinți; 

- reprezentanți ai comunității locale. 

 

Resurse materiale: 

- materiale didactice; 

- mijloace de învățământ; 

- financiare – donații și sponsorizări. 

 

Resurse temporale: 

- 2 săptămâni; 

- 5 ore/zi, 5 zile/săptămână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 

 În perioada 28 iunie – 9 iulie 2021, educatoarele Grădiniței cu P.P. ,,Dumbrava 

Minunata’’-Fieni, împreună cu colaboratorii, vor desfășura în cadrul grădiniței, activități 

recuperatorii și de aprofundare pentru preșcolarii din medii defavorizate și cu frecvență 

foarte slabă pe parcursul anului școlar. 

 Activitățile vor fi desfășurate zilnic, în intervalul orar 8 – 13, respectând categoriile 

de activități recomandate de „Curriculum pentru educație timpurie”, ponderea având-o 

activitățile liber-alese și de dezvoltare personală. Copiii vor fi îndrumați și ajutați de către 

educatoarele voluntare ale acestui program. 

 Părinții copiilor vor fi permanent informați în ceea ce privește modul în care se va 

desfășura acest program educațional și vor colabora cu educatoarele pe parcursul derulării 

acestuia. 

 Materialele de lucru vor fi puse la dispoziție de către grădinițele implicate în proiect, 

din surse proprii sau donații și sponsorizări. 

 Educatoarele vor fi preocupate de stimularea creativității și a liberei exprimări a 

copiilor, vor încuraja și recompensa permanent reușitele acestora, folosind metode și 

procedee tradiționale, participativ-active, ludice și vor respecta particularitățile individuale 

ale copiilor, accentul se va pune pe colaborare și relaționare. 

 

EVALUAREA PROGRAMULUI 

Evaluarea va consta în: 

- portofoliile individuale ale copiilor; 

- fotografii; 

- filmulețe; 

- diplome; 

- portofoliul programului „Grădinița de Vară - Farmecul copilariei”. 

DISEMINAREA PROGRAMULUI 

            - elaborarea raportului final; 

       - publicarea de fotografii pe adresa de facebook a grădiniței ; 

  - publicarea unui articol în „Buletinul Informativ” al orașului, care să descrie 

activitățile desfășurate pe parcursul celor 2 săptămâni de activitate în cadrul 

Grădiniței de Vară; 

  - cercuri pedagogice. 



 

 

CALENDAR  ACTIVITĂȚI - GRĂDINIȚA DE VARĂ  

“Magia zilelor de vară” 

 

 

Săptămâna 1: ,, CUFĂRUL CU EMOȚII’’ 

 

 

Nr.c

rt 

Data Activitati propuse Modalitati de realizare Responsabil 

1. 28.06. 

2021 

Curcubeul emoțiilor - Emoții și sentimente- PPT 

-Joc ,,Cubul emoțiilor” 

-Emoțiile în culori 

-Suditu Raluca 

-Marina Antoaneta 

2. 29.06. 

2021 

Emoții în povești - Povestea 

,,Curcubeul emoțiilor” 

-Ce simți când asculți....? 

-Vîlcea Cătălina 

-Albescu Emilia 

 

3. 30.06. 

2021 

Alertă în țara emoțiilor - Recunoaște emoțiile  și spune-

le pe nume! 

- poezie ,,Tica Emotica” 

- Badea Ana Maria 

-Pascale Andreea 

 

4. 01.07. 

2021 

Copil ca tine sunt și eu! - Jocuri mima, ghicitori 

- Cutiuța cu emoții 

-Petriță Mihaela 

-Meianu Aurelia 

 

5. 02.07. 

2021 

Prietenii- cele mai 

importante resurse 

emoționale 

- CANTEC ,,Emoția e prietena 

ta”, ,,Dacă vessel se trăiește” 

- confecționare măști emoții 

- Roata emoțiilor 

-Popescu Daniela 

-Tache Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Săptămâna 2: ,,Viitorul în ochii copiilor’’ 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Data Activitati propuse Modalitati de realizare Responsabil 

1. 5.07. 

2021 

Jocurile viitorului- 

utilizarea tehnologiei 

-prezentarea mijloacelor 

tehnologice 

-jocuri realitatea augmentată 

-Neagu Ramona 

- Rizescu Dana 

2. 6.07. 

2021 

Orașul de azi- orașul din 

viitor 

- Construcții 

- desene  

-Stan Simona 

-Iancu Cristina 

3. 7.07. 

2021 

 Micii exploratori - experimente 

- Activități STEM 

-Marina Antoaneta 

-Suditu Raluca 

4. 8.07. 

2021 

We are coding! - activități și jocuri (Hour of 

code):  

- Insula cu pătrățele 

- Kodable 

- Minecraft 

 

-Vilcea Cătălina 

- Albescu Emilia 

5. 9.07. 

2021 

 Aș vrea să devin…. - Meserii îndrăgite de copii 

-joc de rol ,,De-a…….” 

- Popescu Daniela 

- Suditu Raluca 

- Marina Antoaneta 

- Vilcea Cătălina 

 

 

 

 

 

 

 


