
Proiect social de FOTBAL
în Instituții de Educație Timpurie 

"PRIN FOTBAL SĂ 

CREȘTEM SĂNĂTOȘI“



De a încuraja și îndruma COPIII
inclusiv cei cu Cerințe
Educaționale Speciale (CES) către
sport și un mod de viață sănătos,
prin practicare FOTBALULUI și
activităților distractive.

SCOPUL



OBIECTIVE:

Dezvoltare multilaterală a copilașilor 

Un mod sănătos de viață, 
alimentația corectă și activitatea fizică

Practicarea FOTBALULUI de vistra frageda, 
pentru BAIETI SI FETE  inclusiv cei cu 
Cerințe Educaționale Speciale (CES)

Cunoaștere informației despre fotbal, 
Istoria fotbalului

Popularizarea fotbalului feminin 



Vârsta copiilor Durata

Grupele pregătitoare
din IET al RM

Copiii 4-5-6 ani + copiii cu CES

Activitatea odată pe săptămâna cu durata 
min. 30 - 40 min.

Antrenament sportiv cu 
educator (antrenor din ȘS 
locala)

Activitatea odată pe săptămâna cu durata 
min. 20 -30 min.

Lecția teoretica cu 
reprezentanții SAP (psiholog)

Total 24 antrenamente sportive 
în fiecare Instituțiilor de Educație Timpurie 

Noiembrie 2019 – Iunie 2020

Total 24 lecții teoretice cu reprezentanții SAP sau 
psihologului din cadrul IET.

Noiembrie 2019 – Iunie 2020

Programul planificat 2019-2020



METODOLOGIA

Elaborat de de FMF 
Patras Svetlana, Ceban Natalia 

Recomandare pentru copiii 5-7 ani



 Instituției de educație timpurie (grădiniță), cu educație incluzivă. 
 Un psiholog care lucrează în incinta IET. 
 Profesor de educație fizică în incinta IET.
 Acordul din partea părinților pentru participarea copilului în acest proiect.
 Terenuri sportive (sala de sport, teren de sport cu dimensiunile minime de 20 m. x 20 m.).
 50% din toate evenimentele sportive ar trebui să aibă loc în aer liber.
 Colaborarea cu un club de fotbal sau cu o școală sportivă.
 Grădinițele care au solicitat anterior participarea în proiectul dat în anii anteriori.
 Respectarea tuturor cerințelor în timpul specificat.
 Datele personale ale copiilor, cu acordul părinților, tutorii. 
 Rapoarte despre evenimente organizate (fotografii, planuri, programul de activitate).

CRITERII PENTRU PARTICIPARE

“Prin fotbal să creștem sănătoși" 



Suportul de catre FMF cu echipament sportive necesar pentru a 
organiza antrenamente de fotbal in  Instituiți de educație timpurie!

ECHIPAMENT SPORTIV



COLABORARE ȘI COOPERARE 

 Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al RM

 Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale al RM

 NGO, etc…

Proiectul in 
care 99 % 
sunt femei 

 UEFA

 UNICEF



Acest proiect a fost implementat cu
succes in Moldova in anul 2017.

Din 2017 pina 2018, au fost incluși copiii
cu CES - Cerințe Educaționale Speciale.

Au fost desfășurate doua editii din cadrul
acestui proiect!

PRIN FOTBAL SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI

https://fmf.md/ro/p
rin_fotbal_crestem_
sanatosi/news

https://fmf.md/ro/prin_fotbal_crestem_sanatosi/news




COPIII SUNT VIITORUL NOSTRU !!!


