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,,Dacă un copil trăiește într-un spirit de acceptare și prietenie, el învață să găsească 
iubirea pretutindeni.” – Dorothy Law Neițe 

 
DENUMIREA PROIECTULUI – “Drepturile copilăriei” 
a. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Om și societate 
b. Tipul de proiect: local         
TIPUL PARTENERIATULUI: educațional 
ARGUMENT: 

În declarația universală privind DIVERSITATEA CULTURALĂ adoptată de UNESCO in 2001, 
cultura este definită ca ,,ansamblu de elemente distinctive, de ordin spiritual, material, intelectual și 
emoțional ale unei societăți sau grup social, ce include, pe lângă artă și literatură, stiluri de viață, moduri 
de conviețuire, sisteme de valori, tradiții și credințe.” 
Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere 
prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA copilului, care pleda pentru 
PROTECŢIA copilului împotriva neglijării, exploatării şi a violenţei. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat 
Declaraţia de la Geneva. În 1959, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia drepturilor copilului.    
Spre sfârşitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de PARTICIPARE ale copilului. Mai mulţi 
lideri de opinie au susţinut că şi copiii au competenţele necesare pentru a lua decizii în privinţa 
problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participe la luarea acestor decizii.  
SCOP : Intensificarea  cooperării între cadrele didactice, copiii, părinți și specialiști în vederea participării 
la acțiuni comune de stimulare a interesului pentru cunoașterea, respectarea și aplicarea drepturilor 
copilului și formarea spiritului de întrajutorare, a celui de  compasiune și al altruismului. 
OBIECTIVE GENERALE:  
 informarea părinţilor, educatoarelor şi personalului grădiniţei privind legislaţia în vigoare asupra 

drepturilor copilului; 
 cunoasterea strategiilor de prevenire şi apărare a copiilor împotriva agresiunilor din afara familiei 

şi grădiniței şi din interiorul acestora; 
 identificarea familiilor în care minorii nu au un climat optim de creştere şi dezvoltare; 
 informarea părinţilor şi a cadrelor didactice despre consecinţele agresiunilor; 
 cunoaşterea de către părinţi şi educatoare a celor mai importante legi privind drepturile şi protecţia 

minorilor, precum şi a consecinţelor încălcării respectivelor prevederi; 
   d)Financiare: resurse proprii 
TIPURI DE ACTIVITĂȚI: activități integrate, donații, mese rotunde, excursii, vizite, drumetii, 
concursuri, spectacole.  
REZULTATE AȘTEPTATE: 
 implicarea activă a cadrelor didactice, a copiilor și a părinților acestora  în  activitătile desfăşurate 

în cadrul proiectului; 
 facilitează realizarea unor parteneriate cu alţi factori educaţionali şi cu comunitatea; 
 stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor. 
 creşterea gradului de implicare a părinților în viața instituților de învățământ. 

EVALUARE – Etapele evaluărilor :  
a) evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus prin realizarea unui  raport 
cantitativ  între numărul  potenţial şi cel real al participanţilor;  



  b) evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor, dobândirea cunoştinţelor despre drepturile 
copiilor ( prin fişe de evaluare ); 

c) dezvoltarea spiritului de colaborare, stimularea muncii în echipă prin evidenţierea preşcolarilor care au 
reuşit să colaboreze şi să comunice eficient în activităţile practice sau în alte tipuri de activităţi; aprecierea 
materialelor realizate; expoziţii; 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: Trebuie să îmi acorzi protecție, Dăruim din suflet, Și eu am 
drepturi, În dar de ziua ta!  1 Iunie, e ziua ta copile drag! 
DISEMINAREA PROIECTULUI: 
 prezentarea rezultatelor pe site-urile instituților implicate şi pe paginile de promovare ale acestora 
 intocmirea unui portofoliu (fotografii din timpul activitatilor; lucrari ale copiilor; proiecte de 

activitate; inregistrari video, expozitii de pictura) care vor fi prezentate cadrelor didactice din 
unitatile partenere, parintilor, precum si cadrelor didactice din alte unitati in diferite ocazii 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
 posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri; 
 utilizarea materialelor realizate şi în alte alte proiecte pe diverse teme. 
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