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Proiect educativ judeţean 
“Educaţie pentru toţi!” 
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MOTTO: 

„Educatia este ceea ce ramane dupa ce uitam tot ce am invatat in scoala.”  Albert Einstein 

 

ARGUMENT: 

       Fiecare copil este unic şi işi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le 

prezintă în procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în 

general şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia 

sunt la fel de importante. 

Comportamentul unui elev devine cartea lui de vizită în societate, de aceea considerăm rolul 

dascălului și al familiei extrem de important în formarea personalității unui copil. Nu putem, oricât 

am dori și ne-am strădui, să îi ferim de pericole sau de conflicte, de aceea trebuie să îi învățăm să 

își gestioneze emoțiile și să își controleze acțiunile. Cele mai multe conflicte se nasc din orgolii, 

căci elevii, indiferent de vârstă își au locul lor bine determinat în colectivul clasei, iar abaterile de 

la rolul pe care îl au în cadrul grupului sunt aspru sancționate, căci copiii sunt cei mai aspri 

judecători, și cu adulții, dar și între ei înșiși.  

Copiii cu tulburări de comportament se manifestă agresiv și adoptă o atitudine 

amenințătoare față de ceilalți, inițiază frecvent bătăi, tind să își domine colegii mai timizi, răspund 

violent chiar și profesorilor. De obicei, acești elevi se adună în grupuri și, dacă fac parte din același 

colectiv, acțiunile lor pot afecta serios relațiile și atmosfera din grupul respectiv. Dacă grupul este 

puternic ancorat în respectarea normelor de conduită, are posibilitatea de a corija aceste abateri 

prin neîncurajarea comportamentului acelor elevi, izolarea sau ignorarea lor. 

Integrarea acestor copii nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de sentimente 

sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale. Ea trebuie simţită ca un act 

responsabil - asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii – ca un proces de normalizare 

a vieţii de zi cu zi a persoanelor aflate în dificultate.  

 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum 

şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii copiilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de 

către copiii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a copiilor cu CES prin implicare directă 

în formarea autonomiei personale a acestora. 

 

Obiectivul general al proiectului de parteneriat: 

           Obiectivul general al parteneriatului “Educaţie pentru toţi!”, îl reprezintă realizarea 

incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programul  educaţional de 

activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială.  
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Încurajarea copiilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica 

activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului program 

partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională. 

 

Obiective specifice proiectului: 

• Eficientizarea relaţiei grădiniţă –Asociaţia „Îngeri între îngeri”Targoviste - familie ; 

• Stimularea mentală şi dezvoltarea abilităţii copiilor cu nevoi speciale prin activităţi de 

socializare, abilitate manuala, cultural-sportive; 

• Formarea unei conduite civilizate;  

• Formarea unor reprezentări corecte despre grădiniţă şi activitatea din centrele de recuperare 

a copiilor cu nevoi speciale;  

• Pregătirea psihologică a copilului preşcolar şi captarea interesului de a desfăşura activităţi 

comune împreuna cu copiii care au nevoi speciale. 

 

Durata: Iunie 2021-Iulie 2022  

Grupul ţintă: preşcolari, părinţi, cadre didactice şi partenerii Asociaţiei “Îngeri între îngeri” 

Târgovişte. 

 

 Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea proiectului: 

     Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare 

activitate. Se va urmări: 

✓ desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect; 

✓ modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la 

proiect; 

✓ modul în care sunt folosite resursele umane; 

✓ probleme care apar în implementarea proiectului; 

✓ impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra celor două instituţii 

(anticiparea schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului). 

 

Impactul proiectului 

 

✓ Schimb eficient de experienţă în ceea ce priveşte specificul muncii din   grădiniţă si  

Asociaţia “Îngeri între îngeri” pentru copiii cu nevoi speciale 

✓ Stabilirea unor relaţii de prietenie între preşcolari şi copiii din Asociaţia “Îngeri între 

îngeri”; 

✓ Formarea si dezvoltarea abilităţilor 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 gradinitei/ Asociaţia “Îngeri între îngeri”/ Produse/materiale ale 

activităţilor comune ale preşcolarilor şi din gradinita si Asociaţia “Îngeri între îngeri”. 

 

Evaluarea va fi: 

✓ curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi); 

✓ finală (la sfârşitul proiectului). 

 

Materiale/ instrumente de evaluare: 

✓ chestionare; 

✓ portofolii/proiecte; 
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✓ produse ale activităţii copiilor; 

✓ albume foto; 

✓ donaţii; 

✓ procese-verbale; 

✓ rapoart final. 

 

Metode şi tehnici de lucru: 

✓ activităţi comune între partenerii proiectului; 

✓ activităţi extracurriculare; 

✓ schimb de experienţă între educatoare si psihologi, kinetoterapeuti, asistenti sociali ai 

instituţiei partenere. 

 

Resurse:   

Umane – preşcolari, cadre didactice, partenerii proiectului, asistenţi sociali, psihologi, 

kinetoterapeuţi, consilieri şcolari; 

Materiale – C.D. –uri, fişe ilustrative, planşe, cărţi, spaţiile de  învăţământ ale celor două 

instituţii; 

Financiare – proprii, donaţii. 

 

Bibliografie: 

• Bunch, G, Inclusion: 1999, How to, Essential classroom strategies, Toronto, Inclusion Press 

• Local Authorities, Schools, Health and Social Services in England. Statutory Guidance, 

nov. 2001, Inclusive schooling. Children with Special Educational Needs. 

• Mara, D., Strategii didactice în educatia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2004 

• MEC, UNICEF, Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli, 1999, Ghid managerial, 

Bucureşti,1999 

• UNESCO, 2005, Guidelines for Inclusion Ensuring Access to Education for All, Paris 

• UNESCO, 2009, Incluziunea în educaţie. Ghid de politici, Paris 

• Ungureanu, D., Educaţia integrativă şi  şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000 

• Vrăşmaş, E., Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Editura Credits, Bucureşti, 2004. 

• Vrăşmaş, Ecaterina, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Ed. CREDIS, 2006 

• Vrăşmaş, Traian, Învăţământul integrat şi/ sau incluziv, Ed.Aramis, 2004 

• Vrăşmaş, Traian, Școala şi educaţia pentru toţi, Ed. Miniped, 2003 
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Activităţi propuse: 

Nr 

crt. 

Activitatea Locul 

desfăşurării 

Participanţi Termen 

1. Să facem cunoştinţă – întâlnire de 

lucru despre parteneriat . 

Lansarea proiectului  „Educaţie 

pentru toţi!” 

Gradinita  educatoare, 

beneficiarii 

ambelor institutii, 

Iunie 2021 

2. ,,Micuța seră” – activitate 

practice-gospodărească 

,,Micii pictori” – activitate 

artistico-plastică 

Gradinita  educatoare, 

prescolari 

 

Iulie  

2021 

3. “Festvalul toamnei” 

atragere de donaţii 

Gradinita  educatoare, 

prescolari, parinti 

 

Octombrie 

2021 

4. „Mesaje pentru prietenii mei“ –

afişe, postere - Sarbatorim Ziua 

persoanelor cu Dizabilitati (3 

Decembrie) 

Gradinita educatoare, 

prescolari 

 

Decembrie 

2021 

5.  “Zâmbet de copil” 

Ziua internaţională a fericirii 

Intâlnire on-line 

Gradinita 

Asociaţia 

“Îngeri între 

îngeri” 

educatoare, 

beneficiarii 

ambelor institutii 

Martie 

2022 

 

 

6. „1 Iunie-copilăria, lume de vis“  

Program artistic 

 

Gradinita  educatoare, 

beneficiarii 

ambelor institutii, 

psihologi,kinetoter

apeuti, medic 

Iunie  

2022 

7. 1 An de prietenie - Evaluarea 

proiectului 

Grădiniţa 

 

educatoare, 

preşcolari, sef 

Centru, 

coordonator 

Centru,  

beneficiarii 

ambelor institutii, 

psihologi,kinetoter

apeuti, medic 

Iulie  

2022 

 

 

Gradiniţa “..............................................” Targoviste                                            Asociaţia „Îngeri între îngeri”         
                  Director,                                                                                Preşedinte voluntar,  

     Prof. ......................................................                                                            ...................................................... 

                                                                                                                                             


