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ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Părțile: 

- Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – str. Calea Domnească, nr 127, Târgoviște, tel: 0245 

211891 

- Grădiniţa cu program prelungit nr.13, Târgovişte, strada Tineretului, nr. 9, reprezentată prin director, 

prof. Maria Grigore.tel: 0345 100440 

- Școala Gimnazială "Iosif Gabrea",Văleni-Dâmboviţa, sat Văleni-Dâmboviţa, strada Principală nr. 

641, reprezentată prin director, prof. Carmen Aurelia Vlăducă, tel: 0245-243 412 

 

Roluri și responsabilități în desfășurarea programului: 

- Avizarea programului educațional extrașcolar – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

- Desfășurarea și evaluarea programul stabilit – instituțiile partenere. 

 

Durata acordului:  

Anii școlari 2018 – 2019, 2019-2020. 

 

Drepturi și obligații ale părților: 

Coordonatorii programului vor desfășura programul și activitățile stabilite în calendar. 

Prezentul contract va fi semnat și ștampilat în 5 exemplare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0245-243%20412
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PROGRAM EDUCAŢIONAL EXTRAȘCOLAR 

 

ORAŞUL  NOSTRU  -  COMUNA  NOASTRĂ 

 

 

I.TITLUL PROIECTULUI: Orașul nostru - Comuna noastră 

II.TIPUL PROIECTULUI: Cultural-artistic, dezvoltare personală a preșcolarilor 

III. INSTITUȚII  IMPLICATE: 

Grădinița PP nr 13, Târgoviște 

Școala Gimnazială "Iosif Gabrea",Văleni-Dâmboviţa (Grădinița PN Văleni-Dâmbovița și Grădinița 

PN Mesteacăn, Văleni-Dâmbovița) 

Grădiniţa cu program prelungit  nr 13 Târgovişte 

Nr.  

 

Director: 

Prof. Grigore Maria 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială "Iosif Gabrea",Văleni-Dâmboviţa 

Nr.  

 

 

 

 

 

 

Director: 

Prof. Vlăducă Carmen Aurelia 

 

 

IV.PARTENERI:  

Grădiniţa cu program prelungit  nr 13 Târgovişte 

Grădinița cu program normal, Mesteacăn, Văleni-Dâmbovița 

Grădinița cu program normal Văleni-Dâmbovița 

 

V. INIȚIATORI ȘI ORGANIZATORI:  

Prof. Grigore Maria – 0727606490, mariagrig44@yahoo.com; 

Prof. Vlăducă Carmen Aurelia - 0723216009, maconsvb@yahoo.com 

Prof. Pitiș Mariana Iulia – 0731656291, dobrici_mari@yahoo.com;  

Prof. Lungeanu Cerasela – 0772256643, cerasela.serbanescu@yahoo.fr; 

Prof. Dobrinoiu Mariana - 0722622489, marianadobrinoiu@yahoo.com; 

Prof. Ungureanu Alina Mioara - 0727037185, ungureanualinamioara@yahoo.ro; 

Prof. Sugeac Laura Elena - 0766677447, laurasugeac@yahoo.com. 

 

 

VI.COLABORATORI: educatoare, comunitatea locală, ajutoare de educatoare, părinți. 

      

VII. APLICANȚI:  
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profesori pentru învățământul preșcolar: 

- Prof. Grigore Maria 

- Prof. Vlăducă Carmen Aurelia 

- Prof. Pitiș Mariana Iulia 

- Prof. Lungeanu Cerasela 

- Prof. Dobrinoiu Mariana  

- Prof. Ungureanu Alina Mioara  

- Prof. Sugeac Laura Elena 

- Prof. Hau Adriana  

- Prof. Ștefănescu Alina 

- Prof. Ciolac Simona 

- Prof. Vlad Cebotari Olesea 

- Prof. Podgoreanu Simona 

- Prof. Sonea Geanina 

- Prof. Milea Ramona Elena 

- Prof. Pîrvan-Micu Ioana 

- Prof. Dragomir Andreea Marian 

- Prof. Lupu Gabriela Ianina 

- Prof. Cristescu Corina Florentina 

- Prof. Ungureanu Alina Elena 

- Prof. Dumitru Gabriela 

- Prog. Cîrlan Angelica 

- Prof. Popescu Oana 

- Prof. Bălan Veronica 

- Prof. Barbu Carmen Georgeta 

- Prof. Banu Laura Bianca 

 

 

VIII. DURATA  PROGRAMULUI : 2 ani , anii școlari 2018 - 2019, 2019-2020 

 

IX. ARGUMENT: 

               Pentru a-şi fixa informaţiile şi cunoştinţele dobândite prin proces didactic, 

preşcolarul trebuie scos din cadrul strâmt al clasei şi pus în diferite  situaţii de viaţă. Pe de altă parte 

educaţia moral civică pe care preşcolarul o dobândeşte, capătă noi valenţe prin actul aplicativ  în 

situaţie reală. Combinând aceste aspecte, care ţin de raportarea  la noi înşine s-a conturat orientarea 

proiectului. În plus, se are în vedere cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare, ce se pot stabili între 

copiii din diferite grădiniţe, rural şi respectiv urban, cunoașterea tradițiilor și a obiceiurilor specifice 

zonelor.  

             În acest scop am proiectat acest parteneriat, între cele trei grădiniţe, din medii diferite, urban 

şi rural, manifestat prin vizite reciproce şi corespondenţă periodică (scrisori) prin care ne împărtăşim  

experienţele cele mai interesante, noutăţile aflate, noutăţile abordate de fiecare în derularea  

procesului didactic în grădiniţă, îmbinând activităţile curriculare cu cele extracurriculare şi 

extraşcolare. 

           Prin vizitele reciproce dintre cele trei grădiniţe, prin întâlnirile dintre copiii şi educatoarele 

celor trei unităţi, dorim să formăm o punte de legătură între sat şi oraş, iar preşcolarii să înţeleagă 
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prietenia, normele de convieţuire  socială , precum şi necesitatea adaptării comportamentului propriu  

la cerinţele grupului, cu care vin în contact. 

 

X. DESCRIEREA  PROGRAMULUI:  

 Proiect de parteneriat educațional propus are ca grup țintă copiii din mediul rural și copii din 

mediul urban, cele trei grădinițe implicate și părinții acestora. 

Activitățile propuse vor ajuta copiii din cele două medii să cunoască tradiții și obiceiuri 

specifice localităților de unde provin.  

Acest program de parteneriat este adaptat pentru copiii între 3 și 6 ani, în care aceștia 

explorează lumea prin intermediul dansului, obiceiurilor străbune, artei, muzicii. 

 Profesorii implicați în organizarea si derularea activităților stabilite în calendar, vor colabora 

pentru o bună desfășurare a acestora, vor pregăti materialele necesare, vor anunța din timp invitații și 

alte persoane colaboratoare. 

Grădinițele partenere vor respecta calendarul activităților stabilite și vor alege metodele și 

mijloacele de realizare proprii, în funcție de resursele materiale deținute.  

 

COMPTENȚE GENERALE:  

 cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale ţării; 

 educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii 

preşcolari din unitatea parteneră; 

 antrenarea copiilor în activităţi motrice specifice vârstei, în vederea dezvoltării armonioase; 

 crearea unui climat constructiv de emulaţie între educatoarele celor două unitӑţi. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 

 Formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de comportare în societate, educarea 

abilităţilor  de a intra în relaţie cu cei din jur; 

 Formarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul întâlnirii cu copiii din 

altă localitate; 

 Formarea deprinderii unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir; 

 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive  faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 

 Cunoaşterea  unor noţiuni de istorie, tradiţii folclorice care definesc portretul spiritual al 

poporului român. 

 

BENEFICIARI DIRECȚI: preșcolarii din grădinițele partenere, cu vârste cuprinse între 3-6 ani.  

 

BENEFICIARI INDIRECȚI: părinţii copiilor, profesorii din instituţiile partenere. 

 

RESURSE UMANE: 

 Preşcolari 

 Părinţi 

 Profesori  
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RESURSE MATERIALE ȘI INFORMAȚIONALE: 

 Materiale didactice; 

 Pliante; 

 

RESURSE FINANCIARE: extrabugetare  

 

RESURSE DE TIMP: 

 Anii școlari 2018 – 2019, 2019-2020. 

 

Nr 

crt 

Luna Activitatea 

 

1. Octombrie  

2018 

,,Toamnă ruginie în comuna Văleni Dâmboviţa!”- copiii grupei "Mare 

A" ai Grădiniței nr. 13 vor merge în excursie în comuna Văleni, 

Dâmbovița pentru vizitarea Grădiniţei din Văleni. 

  

2. Decembrie  

2018 

 ,,Primiţi cu colindul?”-copiii Grădiniței din Văleni vor prezinta un 

program de colinde partenerilor din Târgovişte. 

 

3. Martie 2019 ,,E ziua ta, mămico! ” - copiii celor trei instituții vor realiza felicitări 

pentru mamele lor și vor realiza o expoziție.  

 

4. Iunie 2019 ,,E ziua mea! - 1 iunie Ziua Internațională a Copilului ”- copiii 

împreună cu educatoarele vor defășura concursuri cu jocuri distractive 

și jocuri de mișcare la Grădinița din Mesteacăn, com. Văleni. 

 

5. Octombrie 

2019 

,,Hai la focu’ lu’ Sumedru!”- participarea grupurilor partenere la un 

obicei străbun în comuna Văleni, de Sfântul Dumitru. 

6. Decembrie 

2019 

,,Am plecat să colindăm!”- copiii și educatoarele celor trei grădinițe 

vor merge cu colindul în diferite locații din Târgoviște (Primăria 

Municipiului Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovita, 

Grădina Zoologică din Târgoviște). 

7.  Aprilie 

2020 

,,Încondeiem ouă pentru Paște" - copiii și părinții din cele trei 

grădinițe vor împărtăși obiceiuri și tradiții despre Sărbătoarea Paștelui. 

8. Iunie 2020 ,,Am plecat în excursie!”-copiii, părinții și educatoarele vor merge în 

excursie la Văleni, pentru a li se împărtăși obiceiuri și tradiții din zonă, 

de către bătrânii satului.  

 

XI. REZULTATE/ BENEFICII: 

 

Pentru copii: 

- dobândirea încrederii în forţele proprii, apreciindu-şi mai mult  propria valoare culturală;  

- participarea cu interes și plăcere la obiceiuri și tradiții; 

- realizarea de lucrări artistice pentru expozitii; 
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Pentru profesori: 

 

Educatoarele vor contribui cu toate resursele lor profesionale la reuşita şi eficientizarea 

proiectului de parteneriat prin studiu individual,  pavoazarea grupelor, informarea părinţilor despre 

acţiunile proiectului, pregătirea produselor pentru informare, desfăşurarea de activităţi 

demonstrative, întâlniri informative şi consultative. 

 

Pentru părinți: 

 

- implicare în viața școlară; 

- o mai bună cunoaștere a propriilor copii. 

 

XII. DISEMINARE ȘI POPULARIZARE:  

 

Prezentarea rezultatelor în cadrul întâlnirii cu părinții copiilor din cele 3 instituții implicate 

(Grădinița PP nr. 13, Grădinița PN Văleni-Dâmbovița, Grădinița PN Mesteacăn, Văleni-Dâmbovița). 

Diseminarea programului și a produselor activităților pe facebook, programe tv locale.  

Fiecare profesor va fi realiza un portofoliu al proiectului cu documente, materiale specifice, 

lucrările copiilor etc. 

 

XIII. PRODUSE FINALE și EVALUARE:  

 

 acord de parteneriat; 

 portofoliul programului (portofoliile copiilor, expoziții); 

 albume de fotografii. 

 

 

 

 

 

Surse de informare: 

 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 

6/7 ani , MECT, 2008. 

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, 

aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011. 

 Literatura de specialitate. 

 


