
Page 1 of 6 

 

 
INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN    

Dâmboviţa 

Nr. ______/________________ 

 
 

Inspector Şcolar General, 

  Prof.  Sorin Ion 

 

 

                                                                          Inspector educaţie timpurie, 

                                                                               Prof. Gabriela Cerchez 

 

 
 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 

 

Părțile: 

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

211891 

- Grădinița Rază de Soare – str. Al. Vasilescu, nr 7, Târgoviște, tel: 0245 631998; 

- Grădinița PP Sfântul Francisc – str. Bărăției, nr 21 A, Târgoviște, tel: 0245 611367; 

- Grădinița PN nr 1 Șotânga, str. C-tin Brâncoveanu, nr 313, tel 0245 229025. 

 

 

Roluri și responsabilități în desfășurarea programului: 

- Avizarea programului educațional extrașcolar – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

- Desfășurarea și evaluarea programul stabilit – grupele din grădinițele partenere. 

 

 

Durata acordului:  

Anul școlar 2019 – 2020. 

 

 

Drepturi și obligații ale părților: 

Coordonatorii programului desfășura programul și activitățile stabilite în calendar. 

Prezentul contract va fi semnat și ștampilat în 4 exemplare. 
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PROGRAM  EDUCAŢIONAL  EXTRAȘCOLAR 

 

 

 

 

COPILĂRIA – ȚARA PRIETENIEI 
 

 

Motto: “Țara, obiceiurile  și tradițiile noastre fără portul și limba română 

  

nu am putea să ne numim Români”                                                                            

       
 

 
Grădinița „Sf. Francisc” Târgoviște                          Grădinița Cu P.N. Nr.1 Șotânga 

     Strada Bărăției, Nr 21 A                                             Strada C-Tin Brâncoveanu  

     Director: Prof. Corina Ibănescu                                Director: Prof. Marinescu Crenguța Cristina 

     Nr. Înrg.........../....................................                         Nr. Înrg............./.................................... 

 

 

 

 

 

 

                 

                                      Grădinița „Rază de Soare” Târgoviște 

                                      Strada Prof. Alexandru Vasilescu Nr 7 

                                      Director: prof. Cătălina Cuculea 

                                      Nr. Înrg................./.................................. 

 

 

 

 

 

 

Inițiatorii și coordonatorii programului: 

• Prof. CORINA IBĂNESCU – Grădinița Sf. Francisc, Târgoviște 

• Prof. ANA - MARIA ENE – Grădinița Rază de Soare, Târgoviște 

• Prof. IOANA – ALEXANDRA VIȘAN – Grădinița Rază de Soare, Târgoviște 

• Prof. MAGDALENA ILIE – Grădinița Nr 1, Șotânga 

                       

PERIOADA DE DERULARE: 1 noiembrie 2019– 12 iunie 2020     
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ARGUMENT 

 

   Desfăşurarea acestui program  în  parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din cele trei 

unităţi de a se confrunta cu noi provocări în plan profesional, de a-şi moderniza stilul de muncă, de a elimina 

rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi perfecţionarea lor profesională. 

       Programa activitatilor instructiv-educative recomandă ca în cadrul activităților de educație pentru 

societate să se acorde o atenție deosebită cunoașterii de către copii a elementelor specifice poporului român 

și zonei geografice în care locuiesc, cunoașterii obiceiurilor și tradițiilor populare. 

        Am încheiat acest parteneriat ca să facem cunoscut copiilor frumusețea portului popular, tradiții 

și obiceiuri locale, conștiința responsabilității fată de copii și credința în valorile sociale și culturale. 

      Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de 

învăţare, dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii din 

comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 

       Proiectul răspunde nevoii preşcolarului de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta 

personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 

     Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, ideile, 

gândurile şi părerile preşcolarului în funcţie de situaţia dată, credem că ajutăm preşcolarul să găsească 

zâmbetul cu care ar fi frumos să putem saluta viitorul. 

      

FUNCŢIONAREA REŢELEI DE PARTENERI: 

Obligaţiilor personale: 

• punerea  la  dispoziţie a unei săli de clasă în vederea desfăşurării mesei rotunde; 

• realizarea unor mape documentare cu materiale informative, fotografii, lucrări ale copiilor, care să 

ilustreze finalităţile colaborării; 

• colaborarea directă cu persoanele implicate în parteneriat; 

• respectarea principiilor de lucru, seriozitate, responsabilitate, competenţă. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

         Derurarea acestui proiect doreşte să devină un schimb de experienţă între cele trei grupe de preşcolari 

și profesorii acestora. 

Acest proiect va da posibilitatea cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor din cele trei grupe ale celor 

trei unităţi preşcolare să se viziteze, să lege prietenii, să-şi împărtăşească experienţa acumulată, să promoveze 

tradiţiile si obiceiuri  locale. 

 

SCOPUL: 

• Dezvoltarea abilităţilor de a intra în relaţii cu cei din jur si legarea de prietenii; 

• Valorificarea activităţii metodice a cadrelor didactice şi împărtăşirea experienţei pozitive din 

activitatea didactică; 

• Activităţile educative desfăşurate de cele trei unităţi preşcolare să fie cunoscute reciproc; 

• Promovarea şi conservarea  tradiţiilor locale. 
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OBIECTIVE URMĂRITE: 

pentru cadre didactice: 

• să împărtăşească experienţa pedagogică şi să o valorizeze în munca educativă; 

• să-şi dezvolte abilităţile de a acţiona în comun cu cadrele didactice din alte unităţi de învăţământ 

pentru a organiza şi desfăşura acţiuni comune; 

• să asigure resursele materiale, temporale şi umane necesare pentru activităţile planificate; 

• să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara desfăşurării proiectului. 

 pentru copii: 

• să se familiarizeze cu mediul de viaţă din mediul rural respectiv urban; 

•  să identifice şi să denumească obiective socio-culturale, istorice, religioase; 

• să cunoască semnificaţia unor evenimente exprimând tradiţii  şi obiceiuri locale 

• să-şi facă prieteni şi să colaboreze cu alţi copii; 

• să desfăşoare acţiuni comune pentru atingerea unui scop; 

• să participe la sărbătorile religioase ale familiei şi comunităţii; 

  pentru părinţi: 

• să colaboreze cu cadrele didactice pentru mai buna cunoaştere a copilului, eficientizarea metodelor 

educative aplicate, asigurarea bazei materiale şi organizarea unor activităţi extracurriculare pe linia 

proiectului; 

• să orienteze copiii în sensul aprecierii valorilor tradiţionale. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

• cele patru cadre didactice din cadrul celor unităţi de învăţământ (Grădinița „Sf. Francisc” Târgoviște, 

Grădinița „ Rază de Soare” Târgoviște, Grădiniţa  nr.1 Sotânga); 

• copiii celor trei grupe din cele trei instituţii de învăţământ preşcolar: grupa mare Ștrumfii isteți – 

Grădinița Sf. Francisc, Târgoviște; grupa mijlocie Fluturașii – Grădinița nr 1, Șotânga și grupa mică 

Albinuțe – Grădinița Rază de Soare, Târgoviște; 

 

 RESURSE PROIECT: 

 umane 

• directorii celor trei unităţi de învățământ 

• cele patru educatoare 

• copiii implicaţi în proiect 

• părinţii copiilor 
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 materiale 

• documente ale cadrelor didactice 

• produse realizate de către copii 

• albume 

• materiale didactice din dotarea şcolii 

• aparate tehnice 

 financiare 

• sponsorizări, contribuţii proprii ale cadrelor didactice, contribuţii din partea părinţilor 

 temporale 

  noiembrie 2019 - iunie 2020 

 de spaţiu 

• Grădinița P.N. NR.1 ȘOTANGA 

• Grădiniţa RAZĂ DE SOARE 

• Gradinita P.P. SF. FRANCISC 

  

REZULTATE SCONTATE: 

• legarea unor prietenii între copiii celor trei grupe; 

• realizarea unui album cu aspecte din derularea acţiunilor; 

• cunoaşterea tradiţiilor culturale din cele două zone; 

• implicarea benevolă a părinţilor în acţiunile noastre şi acordarea sprijinului material necesar. 

 

MEDIATIZAREA: 

• prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice şi a şedinţelor cu părinţii; 

• expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 

• alcătuirea unui portofoliu  cu activităţile  desfăşurate; 

• realizarea unui album în format electronic cu activitățile desfășurate; 

• prezentarea în Consiliul Profesoral a modului în care s-a finalizat proiectul. 

 

MONITORIZAREA: 

- derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă punându-se accent pe activitatea concretă; 

- activităţile se vor desfăşura la termenele prevăzute. 

 

EVALUARE: 
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• se va face prin exprimarea concluziilor și a impresiilor de către toți participanții cuprinși în prezentul 

proiect (directori, părinți, coordonatori)                   

• Programe artistice cu diferite ocazii; 

• Realizarea unui sector cu obiecte de artă populară în grădiniţe şi şcoală; 

• Expoziţii comune cu lucrările copiilor; 

• Albume. 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

Nr

. 

crt 

Activităţi Modalităţi de 

realizare 

Locul 

desfășurării 

Cine răspunde Perioada 

1.  Iniţierea 

proiectului 

educaţional 

“Copilăria – țara 

prieteniei” 

Întâlnire de lucru 

Lansarea  proiectului 

 

 

Grădinița Sf. 

Francisc 

Ibănescu Corina Noiembrie 

2019 

2.  

“Steagul țării 

Prieteniei” 

Confecționarea unui 

steag ca simbol al 

prieteniei dintre 

copiii celor trei grupe 

Cele trei 

grupe 

Coordonatorii de 

proiect 

 

Decembrie 

2019 

3. „Obiceiuri de 

iarnă” 

 

Expoziții cu lucrări 

realizate de copii 

  

Cele trei 

grădinițe 

Coordonatorii de 

proiect 

 

Februarie 

2020 

4. „Un mărțișor 

pentru prietenul 

meu” 

 

Expoziţie cu lucrări 

ale copiilor, realizată 

la Centrul de Resurse 

pentru Educație și 

Dezvoltare (CRED)  

Grădinița 

Rază de 

Soare, 

Târgoviște 

Ene Ana – Maria 

Vișan Ioana - 

Alexandra 

Martie 

2020 

5.  “Sărbătorile 

pascale!” 

 

Felicitări  de  Paşti - 

schimb de mesaje şi 

lucrări 

Cele trei 

grădinițe 

Coordonatorii de 

proiect 

Aprilie 

2020 

6. “Grădinița 

prietenilor mei” 

  

Vizită la grădinița 

Șotânga 

 

Șotânga 

 

Educatoarele din 

cele trei unităţi, 

copiii, părinţii 

 

Mai 2020 

 


