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”COPII PENTRU COPII” 
 

 

MOTTO:  

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”. Victor Hugo 
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PROIECT DE PARTENERIAT 
”COPII PENTRU COPII” 

 
 

ARGUMENT 
Prin unicitatea şi farmecul lor, copiii aduc în viaţa noastră bucurie, prospeţime, inocenţă. Noi, 

în schimb, avem datoria de a le oferi oportunităţi de dezvoltare şi formare. Astfel, crearea ocaziilor prin 
care copiii sunt puşi în situaţii prin care să exprime emoţii, trăiri, sentimente pozitive faţă de 
covârstnici, indiferent de vârstă, sex, etnie, apartenenţă culturală, stare de sănătate, statut social, dar şi 
puşi în situaţii prin care să fie iniţiaţi în practici ce-i ajută să înţeleagă, să exerseze, apoi să 
interiorizeze atitudini şi comportamente dezirabile îndreptate înspre alţi colegi de generaţie, spre om în 
general, constituie obiectul demersului proiectului nostru. 

 
SCOPUL PROIECTULUI 
Transmiterea către copii a ideilor legate de toleranţă, interculturalitate, acceptare a tuturor 

membrilor comunităţii infantile, egalitate în drepturi şi în şanse şi sensibilizarea acestora în ceea ce 
priveşte aceste deziderate prin activităţi comune.  

 
OBIECTIV GENERAL 
Formarea şi dezvoltarea la copii a unor atitudini şi comportamente democratice precum 

iniţiativa, libertatea de exprimare, ajutorul reciproc, răspunderea personală, spiritul de grup, de 
cooperare şi colaborare, spiritul critic, dar şi de acceptare, capacitatea de a exersa drepturile de care 
beneficiază, dar şi a îndatoririlor civice. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE 

 Dezvoltarea sentimentelor de toleranţă, acceptare a diferenţelor înregistrate la nivelul 
comunităţii respectiv a Casei de Copii (cultură, sex, vârstă, etnie, stare de sănătate, statut social); 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, interrelaţionare, cooperare şi colaborare cu copii din 
medii şcolare diferite; 

 Dobândirea de cunoştinţe legate de diferenţe interculturale, modalităţi diferite de desfăşurare a 
sărbătorilor religioase sau a altor sărbători. 
 

PARTENERI IMPLICAŢI 
Educatoarele  şi copiii de la grupa mare P.P.– “Buburuzelor” 
Directorii celor două unităţi 
Personalul angajat şi copiii din Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara 
Alte persoane din comunitatea locală  
 

DURATA PROIECTULUI 
Anul şcolar 2014 – 2015  
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Hunedoara – Structura “PITICOT” 
Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara 
 

 
 
 



CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  
 
Pe parcursul colaborării ambele părţi au posibilitatea de a propune şi de a discuta eventualele 

modificări şi completări. 
 

Perioada Tema Modalităţi de realizare Locul desfăşurării Responsabili 
Decembrie 

 
“Crăciunul în casa 

românului” 
Prezentare programe 

artistice 
Acţiune umanitară 

C.P.C. Educatoare 
Asistenţii 

sociali 
 

Martie 
 

“Hai să facem mărţişoare!” Activitate pe ateliere de 
lucru 

C.P.C./ 
Grădiniţă 

 

Educatoare 
Asistenţii 

sociali 
 

Iunie 
 

“Copil ca tine sunt şi eu!” Acţiune umanitară 
Jocuri distractive 
Desene pe asfalt 

C.P.C./ 
Grădiniţă 

 

Educatoare 
Asistenţii 

sociali 
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