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Importanţa parteneriatului grădiniţă- familie 

Profesor, Rita Hanek, grupa mare „Isteţii” 

 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în 

grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în 

concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi 

şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un 

curriculum specific vârstei acestora. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să 

interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, 

adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului 

fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie cu 

ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu 

mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 

formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri 

membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul 

creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul 

întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar 

a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 

atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea 

adaugându- se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o 

atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect 

reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  

• să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu 

alţi copii, în care pot învăţa lucruri noi şi interesante;  

• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  

• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  

• să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora; 

 • să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, 

serbări, şezători etc.);  

• să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor 

comunităţii lucrul acesta; 

 • să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  

• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  

• să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 

Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie 

de activităţi în parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în 

rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
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Grădiniţa şi familia, parteneri în educaţie 

Profesor Strugariu Iuliana, grupa mică ,,Piticii” 

 

În luna septembrie 

am pornit cu paşi timizi în 

tainele ce avea să ni le 

ofere mediul educaţional, 

adică grădiniţa. Ce poate fi 

mai minunat că după 

perioada ,, grea” de 

acomodare, de socializare, 

apar rezultatele, care 

bineînţeles se datorează şi  

implicării părinţilor în 

unele activităţi din 

grădiniţă, dar şi în actul 

educaţional. 

Copilul simte 

nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el. Participarea afectivă a părinţilor la evenimentele din 

viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. Părinţii oferind timpul necesar să stea de vorbă cu 

copilul despre: ,,cum a fost azi la grădiniţă?” , ,,cum a fost la joacă?”,  ,,ce ţi-a plăcut mai 

mult din ce vi s-a povestit?”, apreciind alături de copil faptele, situaţiile ivite în cursul zilei, 

vor avea întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar acesta, la rândul lui, va căpăta încredere şi va 

ţine seama de sfaturile ce i se dau. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a 

grădiniţei, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate,  

aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: 

culorile, formele geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să 

se joace, să comunice… Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol 

important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască 

/să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună. 

Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În 

cadrul grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât 

familia. De la intrarea în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba 

de încadrarea şi respectarea unui anumit program, în urma căruia dobândesc deprinderi 

sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; să-şi aştepte rândul; să aibă răbdare; să aibă 

compasiune/empatie pentru cei din jur… 

Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei 

cunoaşte specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, 

precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, de aceea va şti întotdeauna 

cum să-l modeleze pe preşcolar. 

Dezvoltarea  psihică şi fizică a copilului la această vârstă  depinde în mare măsură  şi 

de cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea  e nevoie stringentă de un parteneriat 

educaţional în favoarea creşterii adecvate a  copiilor. 

,,Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.” 

Giacomo Leopardi 
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Poftiţi la noi la grădiniţă! 

Profesor Pentiuc Rodica, grupa mare „Fluturaşii” 

 

”M-A CRESCUT MAMA ÎN POALĂ, 

DIN LEAGĂN ȘI PÂN`LA ȘCOALĂ” 

 

Copilul se naşte şi creşte 

în ”poala mamei”, locul cel mai 

drag, cel mai apropiat de sufletul 

şi inima ei, locul unde copilul se 

simte în siguranţă. De acolo 

următorul pas este spre grădiniţă, 

mediul unde familia îşi 

încredinţează pruncul şi unde 

trebuie să se simtă la fel de bine 

ca şi în ”poală”, ba chiar sa 

evolueze, să socializeze, să 

înveţe lucruri despre lumea 

înconjurătoare.  

Pestalozzi afirmă că 

”ceasul naşterii copilului” este ceasul începutului educaţiei sale, ”familia este prima 

şcoală a omenirii”. Copiii se nasc cu o memorie strălucită, cu o inteligenţă deosebită, 

însă nu se nasc timizi, mincinoşi, neascultători, obraznici, agasanţi şi leneşi. Toate 

acestea sunt dobândite pe parcursul vieţii, fiind determinate, în special, de influenţa 

pe care o are asupra lor părinţii şi mediul în care trăiesc. De aceea părintele trebuie să 

fie model în faţa copilului şi să nu facă în faţa lui ceea ce nu vrea să facă şi copilul 

mai târziu. Familia educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul 

adevărului şi al dreptăţii. Grădiniţa completează educaţia copiilor primită în familie, 

astfel sarcinile educaţiei se împart între cele două. 

După integrare în colectiv, copiii sunt încântaţi de noii prieteni, de 

descoperirile din jurul lor, 

dar cel mai mult sunt fericiţi 

pentru ceea ce realizează 

singuri: o construcţie, o 

figurină din plastilină, un 

desen, un mic puzzle, un 

colaj şi le arată cu mândrie 

părinţilor – ”Uite mami ce 

am făcut eu!”. Astfel părinţii 

se bucură şi pot lua 

cunoştinţă cu operele 

copiilor lor prezentate direct 

sau la expoziţia ”Noi am 

lucrat”. 
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Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, 

teme săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite  la 

domiciliul copiilor, serbări, lecţii-vizită, plimbări, cursuri ”Educaţi aşa!”, antrenarea 

părinţilor în derularea 

proiectelor tematice, 

voluntariat din partea 

părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea unor acţiuni 

de voluntariat. 

Participarea activă a 

părinţilor la activităţile din 

grădiniţă le creează 

copiilor sentimente de 

siguranţă, înţelegere, 

bucurie; copilul arată ce 

ştie, ce poate iar părintele 

este mândru de copilul său 

în relaţie cu ceilalţi. Aşa 

pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. 

Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv. 

”Fluturaşii” au invitat părinţii la activităţi comune părinte-copil pe anumite 

teme: ”Master chef în grădiniţă”, ”Vine, vine Moş Crăciun!”,  ”La mulţi ani, 

mămico!”, ”Nimeni nu e 

singur pe pământ”, 

”Prietenul la nevoie se 

cunoaşte”.  
Aceste activităţi au 

adus bucurie în rândul 

copiilor şi adulţilor 

pentru rezultatele 

obţinute din efortul reunit 

şi plăcerea că au petrecut 

mai mult timp împreună. 

Reuşita actului 

educaţional o asigură 

unitatea de cerinţe, 

existenţa unor reguli 

comune cunoscute şi 

fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât şi acasă. 

Grădiniţa este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea 

deciziilor legate de educaţia copiilor, la manifestările din activităţile şi viaţa 

grădiniţei. De aceea dascălii şi copiii vor spune mereu, deschis, cu plăcere ”Poftiţi la 

noi în grădiniţă!”. 
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Proiect de parteneriat, Grădiniţă - familie 

Profesor Costea Elena, grupa mijlocie ”Elefănţeii” 

 

,,Împreună vom cuceri noi orizonturi” 

 

ARGUMENT 

Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi 

nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere, 

dar mai ales pe respectul reciproc. După cum bine se ştie familia este factorul primordial în 

educarea unui copil şi educaţia începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se 

interpătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea 

colabora. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără 

pericol de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în 

formare a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 

necunoscut iniţial. Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, 

continuarea de către familie a activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de 

adult. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 

preşcolarului. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Formarea unor deprinderi de relaţionare şi comunicare între preşcolari, părinţi şi 

educatoare; 

 Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor, dar şi 

eliminarea discriminărilor de orice natură. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Identificarea responsabilităţilor membrilor partenerriatului; 

 Derularea unor activităţi specifice, pentru stimularea unor procedee de colaborare între 

membri; 

 Cunoaşterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniţă - copil, 

grădiniţă -  familie.  

PARTENERI IMPLICAȚI 

 Educatoarea de la grupa mijlocie 

 Părinţii, bunicii 

 Preşcolarii de la grupa mijlocie 

OBLIGAȚII COLATERALE 

 Educatoarea şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile întreprinse;  

 Au obligaţia de a media şi soluţiona probleme ce pot apărea în urma unor dezbateri şi 

lecturi de materiale ; 

 Părinţii participă de bună voie la acţiunile desfăşurate la grupă ;          

 Să se implice în soluţionarea unor probleme de tip educaţional. 

DURATA PARTENERIATULUI 

 1 an şcolar 

GRUP ȚINTĂ 

 Părinţi, bunici, preşcolari, educatoare. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

 G.P.N.,,Lumea copilăriei” 

RESURSE: 

 Umane: - preşcolari, educatoare, părinţi 

 Materiale – cărţi, pliante, reviste, fişe 
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 Financiare - bugetul minim alocat de membrii proiectului 

MODALITĂȚI DE REALIZARE 

 Ședinţe cu părinţii 

 Lectorate pe diverse teme 

 Vizite, excursii, drumeţii 

 Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor 

 Expoziţii cu lucrările copiilor 

 Serbările realizate în diferite momente ale anului. 
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”Acasă” la grădiniţă! 

Profesor Şuhani Rodica, Grupa mijlocie “Spiriduşii” 
 

„  Un om care se face ascultat, poate fi un bun orator, 

însă, numai un om care ascultă poate fi un bun educator.” 

 

Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o 

perioadă a vieţii lor pentru că au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice 

dezvoltării copilului.  

Au fost perioade istorice în care nu erau grădiniţe şi nici profesia de educatoare, iar 

nevoia de ieşire în lume a copilului era satisfăcută de către familie prin deschiderea ei către 

comunitate. Acum însă, în afara unei deschideri constante a familiei şi din lipsa unei 

comunităţi coerente în jurul familiei, această trecere a copilului de la familie la lume se 

realizează prin intermediul grădiniţei. De aceea, pe de o parte grădiniţa apare ca 

indispensabilă copilului, deci şi familiei sale, iar pe de altă parte grădiniţa nu ar exista dacă 

familia nu ar avea nevoie de ea.  

Părinţii şi educatoarele au un scop comun: pentru realizarea acestui scop, care îi pune 

pe adulţii din cele două medii 

diferite în comun, este nevoie de 

colaborare şi de lucru în comun. 

În această echipă constituită în 

jurul copilului nimeni nu este 

mai presus, nimeni nu este mai 

bine pregătit şi fiecare are 

nevoie de celălalt. Părintele 

poate învăţa de la educatoare, 

dar şi educatoarea de la părinte 

şi ambii de la copil.  

O bună colaborare între 

grădiniţă şi familie se realizează 

întotdeauna pentru interesul 

copilului şi ajunge să constituie 

în jurul acestuia o comunitate 

educativă constantă. Comunitatea educativă este un mediu de sprijin pentru educatori şi un 

mediu asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea personală a tuturor membrilor ei 

(adulţi şi copii).  

Familia, în întregul ei, poate oferi o plajă de experienţă pe care părinţii se pot baza şi 

la care pot face apel când au nevoie. Părinţii care îşi aduc copilul la grădiniţă, se constituie 

ei înşişi într-o „grupă”. Se întâlnesc, fac schimb de experienţă, discută şi se susţin unii pe 

ceilalţi. De multe ori, afinităţile dintre părinţi se transmit copiilor conturând preferinţele 

dintre copii. Cu cât părinţii se simt mai bine în grupul de părinţi cu atât şi copilul lor se va 

descurca mai bine în mediul grădiniţei.  

Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot 

dreptul să ştie ce se întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza 

constituirea unui mediu continuu educaţional în jurul copilului.  

Adesea starea ei constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta pe părinţi să fie mai 

încrezători şi mai repede dornici de colaborare. 
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Educatoarea acordând timp părintelui câştigă acest timp prin faptul că un copil este 

mai receptiv educaţional atunci când simte că adulţii din jurul lui sunt în acord şi prin faptul 

că părinţii se dovedesc capabili de real sprijin pentru activitatea din grădiniţă dacă sunt 

implicaţi. 

O bună colaborare şi 

comunicare între familie şi 

grădiniţă este necesară, dar nu 

este suficientă pentru buna 

dezvoltare a copilului în acest 

mediu. Este nevoie ca această 

colaborare să se poarte în jurul 

nevoii pe care o are copilul de 

a fi în comunitate. Chiar dacă 

relaţia de colaborare dintre 

familie şi grădiniţă porneşte 

bine, nu înseamnă că ea va fi 

fără probleme de aici în acolo. 

Startul unei relaţii contează 

foarte mult, dar nu este totul, 

de aceea este important să fie 

eliminate cele mai importante 

piedici din calea unei bune colaborări şi să fie construit un teren propice pentru realizarea 

firească a acesteia. 

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult 

munca educativă la care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii 

competiţionează între ei, nu se respectă şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu 

are încredere şi se apără, 

opunându-se.  

Aici dificultăţile 

sporesc, iar adulţii au 

foarte mult de lucru.  

Buna experienţă a 

copilului în mediul de 

grădiniţă se transmite mai 

departe în acomodarea sa 

la mediul şcolar.  

Totodată, părintele 

care a fost ajutat să creeze 

o comunitate educativă în 

jurul copilului aflat în 

grădiniţă, va folosi această 

experienţă şi când copilul 

merge la şcoală facilitând 

atât succesul şcolar al acestuia cât şi buna lui integrare în comunitatea de congeneri. 

De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de câştigat. Primul 

beneficiar este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei implicaţi în 

educaţia copilului. 
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Colaborarea grădiniţă - familie  

Profesor Adomniţei Luminiţa, grupa mică ,,Piticii’’ 

 

Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi contemporane 

argumentează necesitatea unor interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi 

rezultatele educaţiei. 

Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili 

pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea  lui pentru integrarea în 

şcoală şi rolul lui în comunitate. 

La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un 

amplu proces instructiv-educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru 

reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice în grădiniţă trebuie 

continuată, susţinuţă şi întărită de familie. 

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influienţa pe care o 

exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată 

copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea 

viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a 

copilului este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună 

cunoaştere reciprocă. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o 

mişcare cu dublu sens, familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente 

cunoaşteri a ambelor părţi. 

 Familia reprezintă un 

element cheie în 

dezvoltarea sănătăţii, 

competenţei şi activităţii 

copilului însă ea nu 

poate exercita această 

funcţie fără colaborarea 

cu grădiniţa, care asigură 

resurse suplimentare. 

Pentru a realiza un 

parteneriat eficient 

grădiniţă-familie, 

educatoarea poate 

implica familia în 

anumite activităţi 

instructive-educative. 

Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, să le identifice nevoile şi să 

sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă.  

Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje 

pentru toţi factorii implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 
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În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie 

spus că ele se deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. 

Un exemplu ar fi referatele prezentate în faţa părinţilor cu anumite prilejuri. 

De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care 

părinţii au posibilitatea să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. 

Participarea părinţilor la anumite activităţi demonstractive îi ajută să cunoască 

metodele şi procedeele folosite, le sugerează anumite modalitaţi concrete de 

îndrumare a jocurilor,  de folosire a jucăriilor, etc. În cadrul acestor participări, 

părinţii  observă modul de comportare al copilului în colectivitate, precum şi modul şi 

gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. 

Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile 

cu familia.Asemenea convorbiri au loc spontan ori de câte ori se iveşte prilejul, sau 

organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor. Avantajul lor constă în 

posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de a ajunge la 

un consens asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare.Educatoarea are 

prilejul să cunoască 

mai bine copilul 

prin intermediul 

părinţilor, să-i 

cunoască pe aceştia 

din perspectiva 

calităţii pe care o 

au. 

Vizitele 

constituie o altă 

formă de 

colaborare. 

Includem aici 

ambele variante, 

vizitarea familiei 

de către educatoare 

şi vizitarea 

grădiniţei de către 

părinţi. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea să cunoască  structura şi climatul 

educativ din familie, relaţiile şi valorile morale ale acestui microgrup, locul pe care 

copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, părinţii au posibilitatea să-şi 

cunoască mai bine copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, observând şi informându-se 

asupra atitudinii şi comportării copilului. O altă formă de colaborare între grădinţa şi 

familie sunt serbările copiilor, un prilej de cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie 

reciprocă pentru realizările copiilor. 

În concluzie, dezvoltarea  psihică şi fizică a copilului la această vârstă  depinde 

în mare măsură  şi de cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea  scopul acestei 

colaborări este ,, copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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Grădiniţa – a doua familie 

Profesor Huţanu Mariana, grupa mică ”Prichindeii” 

 

"A iubi un copil nu inseamnă să îi faci toate capriciile ; a-l iubi constă în a scoate tot ce 

este mai bun în el şi a-l învăţa să iubească dificultăţile." 

Nadia Boulanger 

Anul şcolar care tocmai se va încheia în curând a însemnat pentru mine emoţii duble: 

pe de o parte începutul de an şcolar iar pe de altă parte, emoţiile unei noi generaţii de copii 

de grupă mică, cu copii mici şi chiar foarte mici. Primele zile au fost mai grele pentru unii 

copii, pentru părinţi  dar şi pentru mine ca educatoare. Ceea ce m-a ajutat să depăşesc acest 

greu, a fost experienţa acumulată de-a lungul anilor şi cu multă răbdare am încercat să mă 

preocup de socializarea copiilor. Acest proces, al socializării, s-a realizat pas cu pas, 

încercând să cultiv încrederea în propriile posibilităţi ale copiilor, integrând în jocuri şi 

activităţi copiii timizi, efectuând munca suplimentară individualizată cu copiii cu deficienţe 

verbale, folosind jocul şi jucăriile existente pentru a-i apropia de mediul grădiniţei. Ca 

educatoare am încercat să ajung la sufletul copilului, să-i câştig încrederea, să simtă că 

alături de mine este în siguranţă, indiferent ce se întâmplă în jurul lui. 

In procesul socializării copilului la mediul din grădiniţă un rol important l-a avut 

familia copiilor. Putem spune deci că Grădiniţa şi Familia sunt doi factori primordiali în 

educaţia copiilor când se fac primii paşi în viaţă. Familia este factorul educativ prioritar, 

întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l 

urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă;  părinţii sunt primii educatori 

deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a vieţii. 

Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă al copilului.  

Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, 

fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 

educativ. Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se 

stabilesc prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul 

necesar. 

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii la problemelor cu care 

se confruntă copilul sunt diverse: discuţiile zilnice la sosirea şi plecarea copiilor, şedinţele 

cu părinţii, consilierea părinţilor ori de câte ori este nevoie, lectoratele cu părinţii, 

activităţile extacurriculare, serbările şcolare precum şi diferite evenimente la care sunt 

invitaţi părinţii. 

Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa copiilor constituie momente de 

cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ. Astfel, prima serbare a 

”Prichindeilor” ,care a coincis cu sosirea lui Moş Crăciun la grădiniţă, a stârnit emoţii 

puternice printre toţi participanţii: copii, educatoare, părinţi. Comunicarea cu părinţii, 

legătura permanentă dintre grădiniţă şi familie a făcut ca acest eveniment să se transforme 

într-un moment de neuitat. 

Alte momente minunate desfăşurate cu copiii din grupa mică au fost: sărbătoarea 

mărţişorului, Ziua mamei, Școala altfel, vizită la biblioteca orăşenească, întâlnirea cu 

şcolarii, Ziua copilului şi ne pregătim intens pentru o serbare de sfârşit de an, ultima din 

grupa mică. La toate aceste activităţi părinţii care au fost disponibili au fost alături de noi şi-

i aşteptăm de fiecare dată, pe toţi părinţii, să participe la toate activităţile din grădiniţă. 

Mulţumesc părinţilor pentru încrederea acordată, de a-mi încredinţa copiii spre 

îndrumare şi educare iar ”Prichindeilor” mei le doresc  Vacanţă plăcută!  
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Împreună educăm, împreună învățăm 
Profesor Mihalache Anca, grupa mare „Îndrăzneții” 

,,Toate rezultatele, bune sau rele, sunt în cele din urmă bune, deoarece acestea ne 

furnizează feedback-ul care ne poate ghida, indicându-ne cum să acţionăm în continuare şi 

modalităţile prin care putem fi mai eficienţi.’’ (Schmoker, 1996, p. 3) 

Pornind de la acest citat înțelegem că, a fi eficient în procesul de predare-învățare-evaluare, 

înseamnă o bună colaborare între grădinitiță și familie. Parteneriatul educaţional este o formă de 

cooperare, colaborare şi comunicare în sprijinul copilului. Acesta presupune o unitate de cerinţe, 

decizii, opţiuni şi acţiuni educative între factorii implicaţi în acest proces. Fiecare copil este unic, 

acest fapt fiind determinat de particularătăţile individuale precum şi de influenţele socio-culturale 

ale comunităţii în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. Educaţia copilului este realizată de toţi adulţii 

care îl susţin în dezvoltare şi cu care copilul intră în contact. Parteneriatul educaţional propune 

schimb de experinţă, de opinii şi de valori între adulţii din preajma copilului. 

În anul școlar 2015-2016, în cadrul proiectului educațional județean ”Educăm împreună” 

aprobat spre a fi desfășurat la nivelul fiecărei unități școlare participante am propus mai multe teme 

spre a fi desfășurate în interesul preșcolarilor. Temele propuse în cadrul acestui proiect sunt: ,,Şefii 

bucătari astăzi gătesc”-concurs mastercheff, ,,Dăruim tot ce muncim ”-atelier de creaţie, 

,,Sărbătorim copii de ziua lor şi la grădiniţă”- amenajare sală de grupă, efectuarea de activităţi 

pentru toţi copiii, ,,Astăzi noi suntem actori” – dramatizare, „Impreună cu părinţii devin mai 

priceput”- atelier de creaţie. Toate aceste activități au avut ca scop:dobândirea de către părinţi a 

unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea eficientizării relaţiei familie – grădiniţă, dar și 

asigurarea caracterului pozitiv şi a coerenţei influenţelor educative ale tuturor factorilor care 

acţionează asupra copiilor, pe baza consultării şi deciziilor comune, necontradictorii.  

Aș vrea însă să acord o atenție specială temei: ,,Astăzi noi suntem actori” – dramatizare, 

deoarece datorită colaborării deosebite cu părinții de la grupă am reușit punerea în scenă a piesei de 

teatru ,,Fata babei și fata moșneagului”, de I.Creangă. Implicarea părinților într-o activitate, care la 

început părea a fi o joacă, s-a transformat într-o muncă și o colaborare strânsă încheindu-se cu un 

final extraordinar. Prezentarea piesei de teatru în fața preșcolarilor a adus emoții atât în sufletul 

copiilor cât și a  părinților. La finalul reprezentației deopotrivă copii și părinți au exclamat „a fost 

cea mai reușită piesă de teatru văzută”. Și ca să înțelegem mai bine ceea ce a fost iată câteva 

imagini: 

 

Trupa Părinții Îndrăzneți: 

 

 

De la stânga la dreapta:  

D-l Ciocan Dorin,  
D-na Selig Florea Ramona,  
D-na Constantinescu Eugenia, 
prof.Mihalache Anca, 
D-na Coca Anca, 
D-na Sfentec Luminița, 
D-na Cepeliuc Daniela, 
D-na Popițan Daniela, 
și nu în ultimul rând în partea de jos a 
imaginii D-na Ciocan Georgiana 
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Din timpul reprezentației 

     

     

Final de spectacol 
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Părintele, exemplu pentru copil 

Educatoare pensionară, Cormoş Silvia 

 

„Cuvintele ne învaţă, exemplele te pun în mişcare” 

 

Poporul prin înţelepciunea sa a sesizat asemănarea 

dintre fizionomia morală a copiilor şi cea a părinţilor şi a 

exprimat-o în proverbul „Aşchia nu sare departe de trunchi!”. 

Cum se explică această asemănare? Trăsăturile de 

caracter şi în general trăsăturile psihice ale persoanei nu se 

moştenesc. Explicaţia ştiinţifică o găsim în faptul că 

deprinderile şi obişnuinţele copiilor, calităţile lor morale şi de 

caracter sunt în cele din urmă, rezultatul imitaţiei de către copii 

a modelului de conduită al părinţilor. 

Expresii ca: „Un exemplu bun este faptul cel mai bun”, 

„Exemplul este o lecţie pe care un om îl poate învăţa”, 

„Exemplul e cel mai mare educator”, „Exemplul cântăreşte 

mai mult decât sfatul”, „Copiii au mare nevoie de modele”, 

„Drumul sfatului e lung, drumul exemplului e scurt”, le auzim 

la tot pasul dar nu le acordăm importanţa cuvenită.. 

Dragi părinţi, să nu credeţi că educaţi copilul numai 

atunci când vorbiţi cu el. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi atunci când nu 

sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi cu alţi oameni şi despre alţi oameni, cum vă 

bucuraţi şi cum vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi cu cei care nu vă sunt prieteni; toate 

acestea au pentru copil o mare însemnătate. Copiii urmează exemple de la un număr mare de 

persoane: ei imită fraţii mai mari, pe prietenii de joacă, pe colegi, pe educatori. Prin jocul lor copiii 

imită activitatea şi comportarea celor din jur; imită relaţiile care se stabilesc între oameni în cadrul 

vieţii de familie şi în societate. 

Părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi controleze comportamentul astfel încât să aibă o 

comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, exemple demne de urmat. Preocuparea 

părinţilor de a păstra ordinea şi curăţenia în casă îi va învăţa pe copii să aibă grijă de igiena 

locuinţei şi a viitorului loc de muncă.  

Părinţii sunt modele în educaţia intelectuală, estetică şi morală. Ar fi o greşeală  dacă am 

socoti că educaţia intelectuală a copiilor revine în întregime numai şcolii şi că familia nu are nimic 

de făcut; la educaţia intelectuală a copiilor contribuie exemplul părinţilor care studiază pentru 

ridicarea  calificării lor profesionale, pentru perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, în scopul 

obţinerii unor rezultate mai bune la locul de muncă. 

Exemplul părinţilor în educaţia estetică urmăreşte să le dezvolte copiilor capacitatea de a 

descoperi ceea ce este frumos în natură, în societate, în artă, în viaţa de toate zilele, să le dezvolte 

gustul pentru frumos, priceperea de a-i aprecia în mod corect în activitatea lor. Natura îşi dezvăluie 

frumuseţea oricui se apropie de ea cu dragoste ţi cu dorinţa de a o cunoaşte. Să nu desconsiderăm 

acest tezaur nesfârşit de frumuseţe. Să admirăm împreună răsăritul şi apusul soarelui. Copiii învaţă 

de la noi cum aranjăm locuinţa; ei învaţă că există o estetică a mesei realizată în aranjarea, 

prezentarea şi servirea felurilor de mâncare precum şi felul civilizat de a lua masa. 

Conduita noastră trebuie să fie un exemplu personal de la gust, simplitate, eleganţă, politeţe, 

sinceritate, demnitate personală, modestie şi curaj dar şi de combatere a urii, artificialităţii şi 

necuviinţei.Viaţa noastră trebuie să fie model în orice clipă. 

Obişnuindu-ne noi înşine cu o viaţă frumoasă şi educativă din toate punctele de vedere, 

colaborând cu grădiniţa, vom realiza unitatea de influenţe şi cerinţe faţă de copii în condiţii optime 

pentru formarea tinerei generaţii şi a oamenilor de omenie. 
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Importanţa colaborării dintre grădiniţă şi familie  
Profesor Crăciun Mihaela, grupa mijlocie ”Puişorii moţaţi” 

 

Educaţia formală, nonformală şi informală contribuie la dezvoltarea  onalităţii 

copiilor şi la dezvoltarea durabilă a societăţii umane. Educaţia 

este determinată de o sumă de factori, printre care familia are 

un rol important fiind unul din factorii activi. Colaborarea 

familiei cu grădiniţa este importantă în primul rând prin 

corelarea acţiunilor comune dintre cei doi factori importanţi ai 

educaţiei, instituţie şcolară şi familie, apoi prin faptul că pune 

bazele colaborării dintre aceştia pe toată durata şcolarităţii 

copilului.  

O colaborare reală, 

diadică are impact  pozitiv 

asupra realizării obiectivelor  

educaţionale în conformitate cu 

particularităţile de vârstă, 

cognitive, socio-emoţionale şi 

comportamentale ale copiilor, 

şi, totodată vine în întâmpinarea 

situaţiilor în care factori 

perturbatori pot influenţa dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii copilului. Aspecte principale asupra cărora 

educatoarea trebuie să insiste sunt : regimul zilnic din 

familie, relaţiile dintre părinţi 

şi unitatea cerinţelor dintre 

aceştia în ceea ce priveşte 

educaţia copilului, la 

importanţa climatului afectiv 

pentru dezvoltarea 

personalităţii copilului, la 

necesitatea cunoaşterii copilului, a nevoilor acestora şi a 

modului de a i le satisface, la jocurile şi jucăriile copilului, 

adică a tot ceea ce ar putea influenţa dezvoltarea acestuia.   

Acţiunile la care participă părinţii în grădiniţă sunt din ce în 

ce mai variate, atât ca domenii de implicare dar şi ca 

specific.  

În realizarea unui parteneriat eficient grădiniţă –

familie este indicat ca educatoarea să implice familia în 

anumite activităţi instructiv-educative. Părinţii trebuie 

sprijiniţi să-şi cunoască copiii, să le identifice nevoile şi să 

sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Formele de 

colaborare nemijlocită diferă în funcţie de scopul urmărit şi 

formele concrete de realizare. Conferinţele şi referatele prezentate cu anumite prilejuri pe 

teme de dezvoltare a personalităţii specifice vârstei, pe relaţii intra şi inter familiale, au 

scopul de a face cunoscute noţiuni de interes şi exemple de bune practici. Organizarea unor 

expoziţii cu lucrările copiilor fac posibilă o mai bună cunoaştere prin prisma rezultatelor 

muncii lor, participarea la activităţi demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi 
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procedeele folosite şi le sugerează anumite modalităţi concrete de îndrumare a jocurilor, de 

folosire a jucăriilor precum şi observarea modului de comportare al copilului în 

colectivitate.  

Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copii, ei simt dragostea şi apropierea 

părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care 

părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, 

trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult.  

Părinţii au şansa de a deveni  participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin 

emoţiile trăite alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege 

mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi 

specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor  prin participarea la desfăşurarea 

unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat.  
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Un copil de grupă mijlocie, 

într-o zi, la activitatea de 
pictură ținând în mâna un 

penson spune: 

„Doamna educatoare pensonul 

acesta parcă ar fi mașina care 

trasează linii pe asfalt ”. 

Educatoareacătrecopilul 

care a 

identificatrândunicapeplanșă:,,C

uceseamănăcoadarândunicii”? 

Copilul:Coadarânduniciiseamăn

ă cu furculiță cu care 

facetatagrătar. 

 

Educatoareaîntr-o discuţie despre familie și 

membrii săi este întreruptă de un copil care îi 

spune: 

-Copilul: ,,Doamne educatoare, pot să vă spun ceva 

despre bebeluși”.... 

-Educatoarea:Spune-mi, zice educatoarea. 

-Copilul:Doamne educatoare bebelușii sunt proști, 

deoarece ei doar plâng, mănâncă și dorm. 

Educatoarea întreabă un copil 

de grupă mijlocie: „De ce 

nespălăm cu săpun”? 

Copilul: ,,Noi ne spălăm, ca 

sădămsăpunînochiimicrobilor”!! 

Bunica cu nepotul în timp ce se deplasauspre parc 

se opresc în dreptul unui autoturism Dacia 1300( 

la dorința copilului): 

Nepotul:„Bunico, tu ești la fel de bătrână precum 

e și această mașină”. 

 


