
BINE ATI VENIT !



                HU-RO /1001/133/2.3.1.              TITLUL 
PROIECTULUI:

 “Bune practici in primii ani de viata -primii pasi in 
dezvoltarea copiilor cu dizabilitati “

“ Jó gyakorlat az élet kezdetén-első lépések a 
fogyatékos gyermekek fejlesztésében”



Încheiat între
Agenţia de Dezvoltare Naţională
În calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013 (în continuare AM)



ÚJ ÉF OÉSZ Tarnai Ottó Egyesület, Nyiregyháza
În calitate de Lider de Proiect (în continuare LP)
şi
Municipiul Carei
În calitate de Partener de Proiect (în continuare PP)



Acordarea finantarii :

Contributia maximă 45.070,40 EUR 

Bugetul total al proiectului:54.496,00 EUR 

 Durata proiectului 

Data de început a proiectului: 01/03/2012 

Data de finalizare a proiectului: 30/10/2012 prelungit 30/11/2012



ACTIVITATI  DESFASURATE IN CADRUL  PROIECTULUI 

       Conferinta de deschidere sponsorizata de partea ungara s-a  
organizat la Nyregyháza, la data de 30.03.2012, unde au fost   
prezentate planul proiectului, obiectivele si sarcinile correlative, 
dar si activitatile gradinitelor partenere. 



Descrierea activitatilor pentru atingerea tintei:

* Dupa conferinta de deschidere, doi reprezentati ai partii ungare au 
vizitat unitatea si educatorii de educatie speciala prescolara, din Carei. 
S-a studiat statusul copiilor ingrijiti in unitate si metodele de dezvoltare 
si educare folosite.

* Partenerul roman a vizitat gradinita din Ungaria si a participat in 
grupul de observare al orelor de clasa din invatamantul prescolar la 
sediul local al al asociatiei, a studiat metodele de educatie locala.



* Sa organizat  un grup de lucru la Nyiregyháza; educatorii ambelor parti 
 au discutat impreuna problemele existente, solutionarea lor si s-au 
facut recomandari in sensul realizarii continutului metodologic. S-a  
discutat programa analitica si s-au decis elementele substantiale ale 
instruirii.

* Realizarea curriculum-ului si a materialelor; expertii din cadrul 
proiectului din Ungaria, au elaborat o programa de educatie pentru 
ambele parti, care a fost adusa la cunostinta specialistilor din Romania.



* Partenerii de proiect au participat la 30 de ore de instruire pentru 
educatorii de gradinita si educatorii de educatie speciala, la 
Nyiregyhaza, in perioada 22.08.2012-28.08.2012. in urma caruia a fost 
elaborata documentatia cu cele mai bune metode si practici.

*   La data de 30.10.2012 la Carei s-a organizat o  zi de informare 
profesionala unde partea romana a prezentat publicului general 
problema copiilor cu handicap si situatia actuala prezenta in gradinitele 
partenerilor.



* Partenerul roman, va adopta noile metode si practici utilizate si de 
partenerul ungar care a vizitat gradinita din Romania, va promova si 
lansa aplicarea efectiva a noilor metode si practici asimilate.

* Partenerul roman a pregatit documentatia de incheiere a proiectului, 
verificata de un specialist al partii ungare, iar la conferinta de final 
partile interesate vor primi brosura de prezentare a rezultatelor 
proiectului.



Vizibilitatea proiectului :

presa locala;

pagina web: www.copiiautisticarei.ro

Rezultatele proiectului :

       -  vor fi disponibile, in mod gratuit pentru oricine in conditii egale; 
chiar si in perioada de continuitate, adica in urmatorii cinci ani de la 
incheierea proiectului.

http://www.copiiautisticarei.ro/
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