ARGUMENT
Intrarea copilului în şcoală reprezintă un moment crucial în viaţa sa, date fiind
rolul de elev, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii, noutatea condţiilor de activitate
şi, mai ales, specificul învăţării ca act deosebit de complex ce angajează dintr-o
perspectivă inedită întreaga sferă a vieţii psihice, diferitele structuri
anatomofiziologice, toate cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior. Din acest
punct de vedere, este necesar să se asigure o continuitate funcţională firească între
procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi continuitatea
influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare.
Acest proiect de parteneriat a luat naştere din dorinţa de a stabili o relaţie mai
strânsă între şcoală şi grădiniţă, de a face cunoscute părinţilor cerinţele şcolii şi a
prevederilor celor două programe.
Prin activităţile acestui parteneriat încercăm să dezvăluim copiilor frumuseţea
vieţii de şcolar, prin implicarea în activităţi comune plăcute, să găsim cele mai
eficiente căi pentru a asigura adaptarea preşcolarilor la viaţa şcolară.
Proiectul de parteneriat este necesar întrucât contribuie la realizarea planului de
şcolarizare pe anul 2011-2012 la clasa I prin colaborarea grădiniţă-şcoală şi
familiarizarea părinţilor preşcolarilor cu oferta educaţională a şcolii.
GRUP ŢINTĂ
preşcolarii grupei pregătitoare de la Grădiniţa P.P. Nr. 9;
elevii clasei a IV-a A , de la Colegiul Tehnic „Apulum” , Alba Iulia;
educatoare, învăţătoare, părinţi şi comunitate.
DURATA PARTENERIATULUI
1 an – anul şcolar 2010/2011
SCOPUL
Asigurarea continuităţii procesului instructiv – educativ de la grădiniţă la
şcoală prin familiarizarea preşcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, cu
învăţătoarea în scopul integrării lor cu succes în viaţa de şcolar.
OBIECTIVE
Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar;
Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală şi activitatea de tip
şcolar;
Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală-familie-comunitate ;
Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de exprimare corectă;
Formarea unei conduite civilizate;
Însuşirea de noi deprinderi prin activităţi comune preşcolari – şcolari.

REZULTATE AŞTEPTATE
Schimb de experienţă eficient în ceea ce priveşte specificul muncii din
şcoală şi grădiniţă;
Stabilirea unor relaţii de prietenie între preşcolari şi şcolari;
Formarea de abilităţi de comunicare;
Promovarea, în comunitate, a unei imagini pozitive a celor două instituţii
implicate;
Expoziţie cu materialele realizate. Panou tematic. Album foto ;
Postarea pe site-ul şcolii;
Produse ale activităţilor comune ale preşcolarilor şi şcolarilor.
MODALITĂŢI DE EVALUARE
Realizarea unor desene şi lucrări practice,finalizate intr-o expoziţie în care se
vor îmâna diplome pentru cele mai reuşite lucrări.
Realizarea sub îndrumarea învăţătoarei şi a educatoarelor a unor colecţii de
lucrări comune, mape tematice, a unui album de fotografii.

DISEMINARE
Materiale în cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice .
Publicarea parteneriatului în revistele unităţilor de învăţământ implicate în
acest proiect , dar şi în revista „Universul Catedrei „ a C.C.D. ,Alba.
Implicarea presei locale şi Primăriei - Alba Iulia.

RESURSE
umane – elevii clasei a IV-a A de la Colegiul Tehnic „Apulum”,Alba Iulia şi
preşcolarii grupei pregătutoare de la Grădiniţa P.P. Nr. 8, Alba Iulia , cadre
didactice , părinţi, Primărie;
materiale – mape de lucru ,portofolii, C.D-uri , markere, diplome.

ACTIVITĂŢI VIZATE

NR.
CRT.
1.

2.

NUMELE ACTIVITĂŢII

Prezentare Parteneriat

Cartea şi semnul meu de
carte

TERMEN

sep.2010

oct..2010

3.

Moş Crăciun cel darnic şi
bun

feb. 2011

4.

Clopoţelul sună şi pentru
părinţi

5.

Mărţişoare, mărţişoare!

matr. 2011

dec. 2010

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
- întâlnirea iniţiatorilor
parteneriatului
- prezentarea concretă a
proiectului
- discuţii
- activitate comună cu tema
Cartea, izvor de
înţelepciune;
- cunoaşterea bibliotecii din
cadrul C.D.I.-ului;
- concurs de semne de carte;
- diplome.
- program comun de poazii
şi colinzi;
- schimb între copii de mici
daruri confecţionate de
mânuţele lor;
- realizarea unei expoziţii;
- diplome.
- întâlnire cu părinţii
preşcolarilor din grupa
pregătitoare la grădiniţă
pentru
familiarizarea
acestora
cu
oferta
educaţională a şcolii;
- discuţii;
- pliante.
- activitate comună de
confecţionare de mărţişoare;
- realizarea unei expoziţii;
- diplome.

6.

Hristos a Înviat !

april. 2011

iun.2011

7.

Clopoţelul sună şi pentru
părinţi

8.

Evaluare–Concluzii finale de
proiect

iun. 2011

- vizionarea comună a unor
materiale ppt pe teme
pascale;
- realizarea unor desene
cu caracter pascal;
- mini expoziţie;
- diplome.
- întâlnire cu părinţii
preşcolarilor din grupa
pregătitoare la şcoală pentru
familiarizarea acestora cu
oferta educaţională a şcolii;
- discuţii;
- pliante.
-masă rotundă a celor
implicaţi în proiect, avînd
ca temă concluziile de final
de parteneriat

