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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIV

„Învăţăm să ne apărăm viaţa!”
A.
INFORMAŢII DESPRE APLICANT
GRADINITA CU P.P. NR. 27 „ VOINICEL” ORADEA
STRADA PĂUNULUI NR. 1
Tel. 0359/418 924
E-mail: gradinita27@yahoo.ro
Persoane de contact :
 Paşcalău Mariana- educatoare grupa mare „A”
 Trifan Nicoleta – educatoare grupa mare „ B”
 Ţinc Laura – educatoare grupa mare „ B”
 Mihuţ Ioana – educatoare de la grupa mică „ A”
 Axinte Nala – educatoare de la grupa mică „ B”
 Dem Lucia – educatoare de la grupa mică „B”
 Tăut Elisabeta – educaoare de la grupa mijlocie ”B”
 Borma Gabriela – educatoare de la grupa mijlocie „B”
Coordonatori:
 Druţa Georgeta –director adjunct – G.P.P. nr. 27 Oradea
 Coroiu Natalia – educatoare G.P.P. nr. 27 Oradea
 Bodea Aurelia - educatoare G.P.P. nr. 27 Oradea
 Andrei Ionuţ – învăţător clasa II CNIVOradea
 Dronca Maria – învăţătoare – clasa pregătitoare CNIVOradea
B.
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B1. „Învăţăm să ne apărăm viaţa”
B2. Categoria în care se încadrează proiectul:
a. cetăţenie democratică
C.
REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)
Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Ce fel de activitate – educaţie pentru societate
Ne-am propus derularea acestui proiect în speranţa de a gasi noi modalitati de colaborare a
grădiniţei cu autorităţile locale, respectiv Poliţia, de a asigura un climat de siguranţă publică în incinta şi
zona adiacentă a grădiniţei noastre prin implicarea copiilor în acţiuni de educaţie rutieră, educaţie civică
în vederea cunoaşterii şi respectării normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a regulilor de
securitate personală.
Astfel, copilul se simte valorizat, protejat, demn de încredere, un adevărat cetăţean.
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Proiectul de parteneriat presupune acţiunile următoare:
 „De la grădiniţă acasă” - Povestiri ale copiilor, prezentarea unor reguli de circulaţie pentru
pietoni - noiembrie 2014;
 „Viaţa trebuie aparată!” – întâlnire cu un reprezentant al politiei de proximitate- ianuarie
2015;
 ”În vizită la prietenii noştrii poliţiştii”- vizită la Secţia de Poliţie – martie 2015;
 „Cum să ne comportăm pe stradă în parc în locurile publice?” - plimbare şi discuţii pe
marginea temei – mai 2015;
 „Pe cărări de munte” – excursie de evaluare şi verificare a comportamentelor însuşite –
iunie 2015.
b. Număr de elevi implicaţi – 100 preşcolari, 60 elevi

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura :
1.

„De la grădiniţă acasă” – noiembrie 2014;

2. „Viaţa trebuie aparată!”- ianuarie 2015;
3. „În vizită la prietenii noştrii poliţiştii”- martie 2015;
4.

„Cum să ne comportăm pe stradă în parc în locurile publice?” - mai 2015;

5. „Pe cărări de munte” – iunie 2015.

d. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere)
Zi de zi peste tot în lume oamenii sunt expuşi unui risc extrem din cauza unor situaţii
care le ameninţă supraveţuirea sau capacitatea de a trăi la un nivel acceptabil de securitate
socială şi economică, în demnitate .
Experienta ne-a demonstrat că cei mici, datorita dorinţei de a se impune atenţiei colective
prin risc, prin” bravada” cât şi din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la
accidente, unele dintre ele cu urmări grave şi foarte grave. Oricare ar fi cauza stabilită de organele
de specialitate în cercetarea unui accident în care sunt implicaşi copiii, există un vinovat comun,
lipsa educaţiei care nu a fost făcută la timp sau aşa cum trebuie. Ţinând cont de aceste
considerente, educaţia moral civică care reprezintă educaţia pentru viaţă se impune a fi prezentă
permanent în gradiniţe şi şcoli pentru că cei mici trebuie să înveţe şi în acelaşi timp să respecte
anumite reguli, în vederea siguranţei şi a protejării vieţii proprii.
Parteneriatul încheiat între gradiniţa noastră şi Secţia de Poliţie Oradea urmăreşte
transformarea reală a preşcolarilor în actori principali ai demersului educaţional şi în acelaşi timp
şi atingerea unor obiective de natură formală informaţională, socio-comportamentală.
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Ceea ce ne dorim cu toţii, educatoare, părinţi, agenţi de poliţie este să creştem copii
sanătoşi care să nu fie expuşi la pericole. Dacă toate activităţile îl pregătesc pe cel mic pentru a
deveni om în sensul social al cuvântului, educaţia moral civică îl ajută să rămănă om, să traiăscă.
Să fim mulţumiţi că nu copiii reprezintă grupul de vârstă cu riscul cel mai înalt. Totuşi, ei
sunt adolescenţi şi tinerii adulţi de mâine, iar atunci cota lor de participare în accidente va fi
dublă faţă de cota parte din întreaga viaţă pe care o vor avea. De aceea este importantă educaţia
copiilor în cea ce priveşte siguranţa civică, siguranţa rutieră, iar acest lucru trebuie făcut cât mai
devreme posibil. Din discuţiile cu părinţii am constat că frica de accidente este cea mai de temut
ameninţare la adresa copiilor lor .
Copiii nu trebuie consideraţi numai victime. Ei posedă de asemenea potenţialul de a se
autoproteja de primejdiile care-i înconjoară şi de regulă sunt dornici să înveţe .
Am realizat acest parteneriat şi din dorinţa de a-i informa corect pe copii cu privire la rolul
poliţiei în societate, din dorinţa de a le schimba atitudinea de teamă şi reticenţă faţă de poliţist, pe
care-l considerau „ lupul cel rău” şi nu persoana care veghează la liniştea şi siguranţa noastră, a
tuturor.
Activităţile din cadrul parteneriatului se realizează în colaborare cu Secţia de Poliţie din
localitate, în incinta grădiniţei, în cea a poliţiei şi prin crearea unor situaţii reale pe stradă. Prin
derularea acestui parteneriat dorim să stimulăm apariţia unor atitudini şi comportamente din
partea copiilor care să-i ferească de pericolele la care se expun, dorim să facilităm inserţia
grădiniţei în comunitate şi să facem cunoscută activitatea care se desfăşoară aici.
Printr-o instruire adecvată , copiii pot fi încurajaţi să înveţe măsurile de siguranţă civică şi
rutieră şi de salvare a vieţii.
Toate acestea vor fi posibile dacă toţi participanţii (părinţi, educatoare, comunitatea
locală) vor conlucra pentru a crea un mediu ambiental propice derulării acestui proiect.
D.2. Obiectivul general /scopul



Educarea copiilor în vederea asumării cu responsabilitate şi încredere a dezvoltării personale,
a inserţiei în comunitate precum şi a apărării şi protejării propriei vieţi.
Constientizarea de către preşcolari a pericolelor la care se expun atunci cand ignora anumite
reguli.
D.3. Obiectivele specifice




Familiarizarea copiilor cu activitatea desfăşurată de partenerii implicaţi;
Desfăşurarea unor activităţi pentru conştientizarea respectării unor reguli de comportare
civilizată;
Întărirea colaborării dintre grădiniţă şi partenerii implicaţi în vederea educării trăsăturilor
pozitive de voinţă şi caracter, şi formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi.
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul



Copiii grupelor mijlocii ”A” şi ”B”, grupa mare A şi B şi grupa mică A şi B din grădiniţă
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Copiii clasei I şi clasei pregătitoare de la CNIVOradea
Părinţii copiilor.
5. Durata proiectului (când începe şi când se termină)
1 NOIEMBRIE 2014 - 15 IUNIE 2015
D.6. Descrierea activităţilor

Activitatea nr. 1
„De la grădiniţă acasă”- discuţii cu copiii despre regulile de circulaţie, despre drumul parcurs
de la grădiniţă pănă acasă şi invers, despre cum trebuie să ne comportăm, povestiri ale copiilor
despre întămplări reale, plimbare pe stradă pentru a observa diferite aspecte plăcute sau
neplăcute.
– Răspunde: Ţinc Laura, Andrei Ionuţ , Tăut Elisabeta, Borma Gabriela – noiembrie 2014
Activitatea nr. 2
 „Viaţa trebuie aparată!” – întâlnire cu un reprezentant al politiei de proximitate,
prezentarea unor pliante, discuţii cu copiii despre reguli de comportare civilizată, prezentarea
unui scurt program de cântece şi poezii.
Răspunde: Trifan Nicoleta, Mihuţ Ioana, Dem Lucia, Axinte Nela - aprilie 2015
Activitatea nr. 3
 ”În vizită la prietenii noştrii poliţiştii”- vizită la Secţia de Poliţie pentru a-i informa corect
pe copii cu privire la rolul poliţiei în societate, din dorinţa de a le schimba atitudinea de
teamă şi reticenţă faţă de poliţist, pentru a le creşte dragostea şi admiraţia faţă de cei care care
veghează la liniştea şi siguranţa noastră, cei pe care multă îi considerau „ lupul cel rău” şi nu
persoana noastă, a tuturor- Răspunde: Paşcalău Mariana, Coroiu Natalia, Tocai Gabriela,
Dronca Maria - martie 2015
Activitatea nr. 4
 „Cum să ne comportăm pe stradă în parc în locurile publice?” - plimbare pe stradă, prin
cartier, în parc, discuţii despre cum trebuie să ne comportăm, ce trebuie să facem în diferite
situaţii neplăcute, desene despre ce ne-a plăcut şi ce nu ne-a plăcut. Răspunde: Bodea
Aurelia, Druţa Georgeta – 5 mai 2015
Activitatea nr. 5
 „Pe cărări de munte” – excursie de evaluare şi verificare a comportamentelor însuşite, a
normelor necesare integrării în viaţa socială precum şi a regulilor de securitate personală –
toate cadrele implicate - iunie 2015
D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi
metodele de evaluare a acestor rezultate
Rezultatele preconizate ale proiectului vizează aplicarea cunoştinţelor corecte referitoare
la diferite aspecte ale parteneriatului şi formarea de noi capacităţi şi competenţe.
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Utilizând diferite strategii de învăţare şi consiliere, activităţile desfăşurate cu grupul ţintă
vor reuşi să îmbogăţească cunoştinţele despre normele necesare integrării în viaţa socială precum
şi regulile de securitate personală, despre rolul poliţistului în apărarea siguranţei civice, a
circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor, vor învăţa să-şi aprecieze propriul comportament în
raport cu persoane şi situaţii cunoscute.
Vor fi realizate pliante cu programul activităţilor, albume de fotografii, care vor reflecta
desfăşurarea activităţilor propuse. La nivelul grădiniţei, va fi realizată o mapă a proiectului,
conţinând cele mai importante secvenţe ale sale, ilustrate în fotografii, mesaje de la copii, lucrări
realizate de aceştia.
Rezultate aşteptate sunt activităţi extraşcolare comune, o comunitate mai informată cu
privire la educaţia copiilor, o imagine mai bună a grădiniţei în comunitate. De asemenea se
urmareste comunicarea deschisă între prescolarii si cadrele didactice din grădiniţă, oferirea
oportunitatilor de participare la activităţi extracurriculare.
D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului
I. Evaluare internă a proiectului (coerenţă scop – obiective - activităţi – metode – evaluare indicatori)
 Desene;
 Portofolii;
 Concursuri;
 Acordarea unor diplome;
 Albume cu fotografii
II. Evaluare externă a proiectului (indicatori)



Anunţarea evenimentelor propuse (activităţilor) în unităţile partenere;
Evaluarea proiectului - Realizarea portofoliului proiectului.
D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


beneficiarii direcţi: prescolarii, şcolari, familia şi cadrele didactice;



beneficiarii indirecţi ai proiectului: comunitatea educaţională şi locală.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului
După încheierea Proiectului vom menţine şi dezvolta parteneriatele încheiate si vom căuta noi
parteneri în vederea derulării unor activitati în cadrul altor proiecte.
D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care
intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
Consiliul profesoral
 Comisii metodice, mese rotunde;
 Articole în presa locală;
 Albume foto cu imagini din cadrul acţiunilor desfăşurate.
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D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă
parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau
organizaţie dacă este cazul
Secţia de Poliţie a municipiului Oradea
 Grădiniţa cu P.P. nr. 27” Voinicel” Oradea
 Colegiul Naţional „ I. Vulcan” Oradea
Vom desfăşura acţiuni împreună cu partenerii noştri şcolari, vom face vizite la sediul poliţiei,
vom avea întâlniri cu poliţiştii care ne vor prezenta diferite materiale, care vor participa la
acţiunile desfăşurate în grădiniţa noastră, activităţi ce urmăresc realizarea obiectivelor propuse în
proiect.
F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT
a. Tipul unităţii de învăţământ: Grădiniţă, nivel preprimar
b. Număr total cadre didactice: 12
c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 150
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect – 12
e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 60
f. Numărul claselor participante la proiect : 2
G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI
G.1. Unităţile şcolare partenere



Colegiul Naţional „ I. Vulcan” Oradea
Grădiniţa cu P.P. nr. 27 „ Voinicel” Oradea
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PROTOCOL DE PARTENERIAT
PĂRŢILE IMPLICATE ÎN PARTENERIAT:
1. Colegiul Naţional „ I. Vulcan” Oradea reprezentată de prof. Savu Adriana în calitate de
director
2. Poliţia Municipiului Oradea reprezentata de d-nul ......................................................în
calitate de .................................................................................................................................
OBIECTUL PROTOCOLULUI:
Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului
educaţional ”Învăţăm să ne apărăm viaţa” parteneriat care să conducă la realizarea
obiectivelor propuse.
RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR:
* GRĂDINIŢA
 implică partenerii şi desfăşoară în comun activităţi educative prevăzute în proiect;
 organizează sesiuni de informare în rândul copiilor, cadrelor şi părinţilor, găzduiesc
expoziţii tematice si acţiuni artistice şi sportive;
 se informeaza reciproc si periodic in legătură cu activitatea desfăşurată.
* PARTENERII
 participă, atât în calitate de participant cât şi organizator la toate acţiunile propuse;
 acordă atenţia corespunzătoare şi desfăşoară acţiunile propuse în proiectul de parteneriat;
 se implică cu resurse umane şi materiale proprii în vederea desfăşurării în bune condiţii
a acţiunilor;
DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE:
Prezentul protocol se incheie astăzi ……………......pentru perioada 15.10.2014 – 31.08.2015.
MODIFICAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE:
Prezentul protocol poate fi modificat numai cu acordul tuturor părţilor implicate în
proiect. Orice modificare a unui punct din acord presupune anunţarea în prealabil a partenerilor.

Colegiul Naţional “ I. Vulcan” Oradea
Director: Savu Adriana
Semnatura:

Poliţia Municipiului Oradea
Comisar Şef:……………………………..
Semnătura:

