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Motto: ,,Dacă un copil trăieşte într-un spirit de acceptare şi prietenie, el învaţă să găsească iubirea 

pretutindeni” 

                                                                                                               Dorothy Law Neite 

 

 

 

 

 

ARGUMENT 

 

Dezvoltarea personalității unui copil este influențată de numeroși factori, unul dintre aceștia 

fiind prietenia. 

Nevoia de a relaționa apare în copilărie, imediat după ce micuțul a început să vorbească. Ea 

trebuie încurajată și, de aceea, timpul pe care i-l acordăm copilului contează foarte mult 

Copiii au nevoie de prieteni pentru a-și dezvolta și afirma individualitatea, pentru a-și întări 

stima de sine și pentru a-și dezvolta empatia. Un copil prea prins în mediul familial va avea probleme 

de adaptare în colectivitate, va tinde spre izolare și depresie. Ca dascăli, trebuie să sprijinim copilul 

să-și construiască relații de prietenie, fie ele trecătoare 

Socializarea presupune capacitatea copilului de a stabili și de a menține contactele cu cei din 

jur. Socializarea primară are loc în copilărie, este profund afectivă și reprezintă un proces de 

transformare a copiiilor în adevărate ființe umane și sociale prin învățarea valorilor de bază, prin 

pregătire și limbaj. 

Acest tip de socializare conduce la formarea personalităţii de bază, aceea bazată pe 

reproducerea modelelor culturale ale unei societăţi. Deoarece este procesul în care individul 

interiorizează structurile atitudinale, morale şi de gândire, acesta ne marchează pentru tot restul vieţii. 

 

Scopul: 

 Formarea și exersarea deprinderilor de socializare și comunicare prin diferite activităţi specifice 

vârstei copilăriei 

Obiective : 

a) 

• Cultivarea interesului față de participarea la jocurile desfășurate; 

• Stimularea  la copii a mecanismelor de socializare, intercomunicare și interacțiune prin intermediul 

activităţilor propuse; 

• Dezvoltarea creativității copiilor, a abilităților de cooperare cu ceilalți copii, adulți etc. ; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a micilor şcolari, a încrederii în sine, a capacității de conștientizare 

a trăirilor; 

• Dezvoltarea capacității de exprimare, în cadrul jocului, a emoțiilor, sentimentelor copilului, pe care 

adesea nu le poate verbaliza; 



• Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar, 

contribuind la creşterea calitativă a acestora; 

b) 

• Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităţilor propuse; 

• Implementarea unor strategii de cooperare; 

• Realizarea unui real schimb de experienţă între cadrele didactice; 

• Stimularea aptitudinilor profesionale. 

Grupul ţintă: 

 

- elevii clasei a IV-a A, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, M.- Ciuc 

- elevii clasei a II-a A, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, M.- Ciuc 

- elevii clasei a II-a Liceul de Arte “Nagy Istvan”, M.- Ciuc 

 

Echipa de proiect: 

 

- Prof. Craioveanu Violeta, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, M.- Ciuc - coordonator 

- Prof. Banyai Ingrid Reka, Colegiul Naţional “Octavian Goga”, M.- Ciuc - coordonator 

- Prof. Gall Ibolya, – Liceul de Arte “Nagy Istvan”, M.- Ciuc - coordonator 

 

Durata proiectului: 

 

- Proiectul educaţional de parteneriat se va derula în perioada noiembrie 2019 – iunie 2020 

 

Mijloace şi resurse : 

 

    Umane: 

               * Cadrele didactice implicate; 

   * Părinţii elevilor 

    

Materiale: 

▪ Materiale necesare lucrărilor artistico-plastice 

▪ Cărţi de poveşti specifice vârstei; 

▪ Diplome pentru  fiecare  copil 

 

     

Produse finale: 

• Mesaje de prietenie 

• Lucrări artistico-plastice specifice sărbătorilor de Paşte şi Crăciun 

• Poze din timpul activităţilor şi  diplome  de  participare; 

• Realizarea  unei  stări  de  bine, a  încrederii  în  sine şi  a  veseliei  generale 

 

 

 

 

 



                                  

 

CALENDARUL   ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Loc  de  

desfăşurare 

Perioada Cine răspunde şi 

materiale necesare 

 

1. 

 

„Ne  aşteptăm prietenii! 

• Promovarea 

proiectului în şcolile 

partenere 

 

 

 

 Sălile de clasă  

 

Noiembrie 

2019 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect 

 

 

2.  

„Tradiţie şi prietenie” 

• Colinde 

• Confecţionarea unor 

felicitări cu ocazia 

Crăciunului 

 

 

Sala de clasă 

Liceul de Artă 

„Nagy Istvan” 

 

Decembrie 

2019 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect 

 

3.  

„Să  ne  jucăm împreună” 

• Învăţarea şi 

desfăşurarea unor 

jocuri de cunoaştere şi 

relaţionare 

 

  

Sala de clasă 

Col. Naţ. „O. 

Goga”, M.- Ciuc 

 

 

 

Ianuarie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect, 

părinţi ai elevilor 

 

 

 

4.  

„Din nou la joacă” 

• Învăţarea şi 

desfăşurarea unor 

jocuri de comunicare 

 

 

Sala de clasă 

Liceul de Artă 

„Nagy Istvan” 

 

Februarie 

2020 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect, 

părinţi ai elevilor 

 

 

5.  

„Tradiţie şi prietenie” 

• Confecţionarea unor 

felicitări cu ocazia 

sărbătorii de Paşte 

 

 

Sala de clasă 

Col. Naţ. „O. 

Goga”, M.- Ciuc 

 

 

Martie 

2020 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect, 

părinţi ai elevilor 

 

6.  

„Citim împreună” 

• Citirea unor poveşti, 

poezii cu ocazia Zilei 

Internaţionale a cărţii 

 

Sala de clasă 

Liceul de Artă 

„Nagy Istvan” 

 

23 aprilie 

2020 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect, 

părinţi ai elevilor 

 



7.   

„1 Iunie – Ziua copilului” 

▪ Toţi copiii vor primi 

diplome de participare; 

▪ Toţi copiii vor primi 

dulciuri; 

▪ Copiii îşi vor dărui 

mesaje de prietenie. 

 

 

Curtea şcolii 

Sălile de clasă 

Col. Naţ. „O. 

Goga” 

 

 

2 iunie 

2020 

 

Învăţătorii şi elevii 

implicaţi în proiect, 

părinţi ai elevilor 

Materiale: diplome, 

dulciuri, muzică 

 

 

 

 

 

 

Rezultate aşteptate: 

▪ Participarea tuturor la activităţile desfăşurate; 

▪ Obţinerea unei bune-dispoziţii generale a tuturor  participanţilor; 

▪ Realizarea unor relaţii propice între elevii. 
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ACORD DE PARTENERIAT 

 Încheiat azi ………………, între: 

           1. Colegiul Naţional “O. Goga” reprezentat de prof. Dumbravă Magdalena Camelia, în calitate 

de director şi prof. înv. primar Craioveanu Violeta şi Banyai Ingrid Reka în calitate de coordonatoare 

ale proiectului  educaţional ZÂMBET, JOC, PRIETENIE. 

          2. Liceul de Artă “Nagy Istvan” reprezentat de prof. ..............................., în calitate de 

director şi prof. Gall Ibolya, în calitate de coordonatoare a proiectului  educaţional ZÂMBET, JOC, 

PRIETENIE . 
           

 

OBLIGAŢIILE  PǍRŢILOR 

Colegiul Naţional „O. Goga” 

•  implementarea şi evaluarea proiectului; 

•  asigurarea colaborării între unităţile implicate; 

•  popularizarea proiectului în rândul elevilor şi părinţilor; 

•  participarea la activităţile planificate. 

 

Liceul de Artă “Nagy Istvan” 

•     asigurarea colaborării între unităţile implicate; 

•     popularizarea proiectului; 

•     participarea la activităţile propuse. 

 

Durata parteneriatului: 

• prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat 

în perioada noiembrie 2019 - iunie 2020. 

      

 


