
În anii 2001 şi 2003 au fost înfiinţate Grădiniţa 
şi, respectiv, Şcoala Cornerstone de către 
Asociaţ ia HCI „Hope for the Children 

International“ în Dorohoi, cu intenţia de a oferi 
copiilor posibilitatea unei educaţii traditionale 
cu proiecte moderne și inovative.

Ne luăm în serios responsabilitatea de a ajuta 
fiecare copil să poată să îşi descopere înclinaţiile 

şi să şi le dezvolte. 

Grădinița Cornerstone are convingerea ca 

primele experiențe educaționale ale copiilor de 
vârstă mică ar trebui să fie pozitive, pentru a-și 
îmbunătăți procesul de învățare și pentru a-i 
pregăti pentru școală.

GRĂDINIȚA 
CORNERSTONE 

O Grădiniță cu inimă! 

  CENTRU DE ZI 
 Program:  12 - 17 

   Grădinița CORNERSTONE 

Filiala Asociației „Hope for the Children International“
Str. B-dul Victoriei nr. 14, OP1, CP8, 
Dorohoi, jud. Botoşani, cod 715200

Telefon: 0740780203
Site: www.cornerstone.hci-online.de
E-mail: cornerstonehci@yahoo.com

Grădinița Cornerstone își desfășoară activitatea 
într-un spațiu ultramodern, proiectată pentru 
sistemul educațional romanesc și are o dotare 

conform standardelor europene. 

Spațiul exterior de joaca este dotat cu leagăne 
și tobogan.

GRĂDINIȚA 

CORNERSTONE 
Program:  7:30 - 12:30 

   Centrul de zi al Asociației HCI oferă un              
   prânz cald și un program de după-amiază. 
   În funcție de numărul de locuri, oferim 

posibilitatea părinților de a înscrie copiii la un 
program diversificat până la ora 14 sau 17.



Grădinița Cornerstone  
este o unitate privată, 

acreditată de ministerul 
educației, îndeplinește 

cerințele curriculum-ului 
național MEN și oferă o 

varietate de proiecte 
inovatoare, educaționale. 

Toate serviciile Grădiniței 

sunt oferite gratuit și fără 

taxă, scopul nostru fiind ca 

preșcolarii să aibă 

posibilitatea să se dezvolte 

din punct de vedere 

emoțional, cognitiv și social 

într-o atmosferă iubitoare.  

Pentru a ridica nivelul 
procesului de învățare al 

copiilor, Grădinița Cornerstone 
a dezvoltat diverse proiecte 

educaționale și creative bazate 
pe un parteneriat cu părinții 

copiilor și cu alți voluntari, care 
includ și o ofertă generoasă de 

materiale didactice, jucării, 
costume și un sistem de sunet 

muzical.  

Proiecte și Programe ale Grădiniței CORNERSTONE 

„Atleții mici sunt super!“
Cu un antrenor și voluntari, copiii învață sportul 
lor preferat și anume baschetul. Coșurile de 
baschet sunt montate în grădiniță, iar preșcolarii 
se bucură de emoția extraordinară de a înscrie 
un coș, precum și de arta de a dribla și de a 
păstra în joc mingea de baschet.  
Ei se antrenează pentru a intra în echipa de 
baschet a Școlii Gimnaziale Cornerstone! 

„Imaginația deschide noi porți" 
Pentru a stimula copiii, din punct de vedere 
intelectual, și pentru a-i ajuta să-și dezvolte 
imaginația, cărțile noi și atractive sunt citite cu 
voce tare, iar povestea cu aplicație asupra vieții 
copiilor este apoi discutată în grup. Copiii 
participă, de asemenea, la activități creative și 
practice, care completează aceste povești.  

 „Cei mai mici au talent" 
Cu ocazia sărbătorii Crăciunului, educatorii noștri, 
cu sprijinul voluntarilor, pregătesc un proiect 
muzical excepțional, la care participă fiecare copil 
din grădiniță. La orele de muzică copiii vor învăţa 
după auz, prin ascultare şi cânt, mişcare şi 
acompaniament ritmic (instrumente de percuţie). 
Da, copiii au talent!

„Joacă drumul către limba engleză!"
Profesoara voluntară de limba engleză oferă ore 
copiilor în toate grupele de grădiniță. Fiecare 
copil învață limba engleză prin actvități creative, 
precum jocurile și cântecele. Copiii de grădiniță, 
după trei ani de lecții de limba engleză, au o 
bază a vocabularului englez, dar și a diferitelor 
fraze uzuale de comunicare. 

„Știință distractivă“
În cadrul activităților, copiii vor face experimente 
surprinzătoare alături de educatoarele noastre. În 
fiecare copil e un cercetător. De când deschide 
ochii spre lume, el observă, experimentează, îşi 
pune întrebări. Pe parcursul orelor interactive, copiii 
vor avea şansa să devină mici oameni de ştiintă şi 
vor participa activ la reproducerea unora dintre cele 
mai interesante fenomene din mediul înconjurător.

„Învațare prin joacă“
Copiii se joacă în grupuri mici cu Lego Duplo, puzzle-
uri, seturi de trenuri, bucătării de jucărie, păpuși și 
case de păpuși, seturi cu mașinuțe de curse, precum 
și multe alte jucării. Copiii învață să împartă și să nu 
strice jucăriile, să se joace armonios unul cu celălalt  
și să pună jucăriile în ordine după fiecare joc.  
În acest fel copiii se distrează foarte mult și își 
dezvoltă abilitățile sociale, motrice și creative într-un 
ritm uimitor de rapid.


