
 
 

Proiect aprobat în CAEN Nr. 26402/16.02.2017 I Domeniul cultural artistic: arte vizuale 

Pozitia 49 



 

 

Argument 

 

 

Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l 

descopere sub aspecte noi. 

            Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalităţii 

umane, la formarea şi cultivarea gustului pentru frumos, oferind preşcolarului posibilitatea stimulării 

câmpului emoţional tonic şi îndepărtarea inhibiţiilor. Activitatea artistico- plastică din grădiniţă este 

foarte îndrăgită de copii, ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care 

îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.  

 Prin acest gen de activităţi se realizează şi se antrenează la copii coordonarea oculo-motorie, 

dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor, orientarea spaţială, toate acestea ajutându-l 

pe copil în învăţarea scrierii la şcoală. 

 Prin arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se declanşează o 

mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în faţa problemelor vieţii. 

 Activitatea artistico-plastică poate introduce frumosul în viaţa de zi cu zi, dezvoltă sentimente 

primare, amplifică emoţiile complexe. O lucrare artistică frumoasă, expresivă poate stimula sau 

relaxa, poate unii oameni de vârstă, educaţie, inteligenţă, mediu social complet diferite. 

 Prin intermediul acestui proiect urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica 

prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor. 

 

Obiectivul general: 

Dezvoltarea abilităţilor de creaţie artistico-plastică 

 

Obiective specifice: 

        O1. Antrenarea potenţialului creativ al copiilor prin stimularea câmpului emoţional;  

  O2. Deprinderea unor tehnici de expresie plastică; 

  O3. Descoperirea aptitudinilor artistice şi plastice; 

  O4. Dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica prin culoare.  

 

GRUP ŢINTĂ:  

 Cadrele didactice din grădiniţele şi şcolile din țară.    

 

LOCUL DESFÃȘURÃRII: 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 15  –  strada Eternităţii Nr. 2,  Vaslui, tel, fax  0235313715  

DATA DESFÃȘURÃRII : 19 MAI  2017 
 

SECŢIUNI: 

1. Comunicări ştiinţifice cu urmatoarea tematică: 

 Activităţile artistico-plastice – forme de comunicare a stărilor sufleteşti.  

 Exemple de bună practică (proiecte educaţionale, proiecte de programă pentru opţional). 

      2.   PPT cu aceeaşi tematică  

Lucrările care îndeplinesc condiţiile specificate în regulament vor fi incluse în CD- ului cu 

ISBN a simpozionului cu titlul “ Fantezie şi culoare”.  Participanţii vor primi Diplome de participare 

(directă sau indirectă) şi produsul final al simpozionului. 



 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 Înscrierea participanţilor se va realiza până la data de 12.05.2017, pe adresele de e-mail: 

tsimonamihaela@yahoo.com ;       pat_aly_ang@yahoo.com  ; prutianuluminita@yahoo.com ; 

ana_todeila@yahoo.com . 

Documentele necesare înscrierii (în format electronic): 

1. Fişa de înscriere   

2. Lucrarea propriu - zisă. 

 

Înscrierea va fi confirmată prin email.  

Materialele pentru publicare vor fi tehnoredactate în format A4, Times New Roman 12, cu 

diacritice, la 1 rând, marginile egale de 2 cm, text aliniat ,,Justify", titlul va fi scris cu majuscule 

(bold, central), la 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi denumirea insituţiei Times New Roman 12 la 

un rând de numele autorului se va începe scrierea referatului care va fi structurată astfel: 

fundamentare teoretică, parte practică, concluzii, bibliografie.   

        Materialele care sunt trimise după data anunţată şi care nu respectă condiţiile de redactare  şi 

tematica secţiunilor nu vor fi publicate. Fiecare participant îşi asumă corectitudinea utilizării 

materialului bibliografic. Pentru prezentare vă punem la dispoziţie: flip-chart, videoproiector, 

calculator. Timp de  prezentare: 10 minute. 

 

Programul zilei: 

a)  10,00  - 10,30  - primirea invitaţilor şi a participanţilor, vizitarea grădiniţei şi a expoziţiei  

,, Simfonia florilor"; 

b) 10,30 - 11,00 - festivitatea de deschidere a lucrărilor simpozionului, prezentarea programului; 

c) 1l,00 - 13,00- susţinerea lucrărilor; 

d) 13,00-13,30 -pauză; 

e) 13,30 - 14, 30 - evaluare, concluzii finale. 

 

Coordonatori : 

1. Prof. Todeila Ana-Elena –director Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 

2. Prof. Donu Matilda - Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 

3. Educ. Păduraru Aurelia - Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 

Organizatori : 

Director  Grădiniţa Cu P.P. nr. 15, prof. Prof. Ana Elena Todeilă 

 Educatoare: Patrici Angelica, Cărare Lenuţa, Pârcălabu Tatiana, Mînzățianu Nicoleta, 

Păduraru Aurelia, Nuţu Luminiţa, Popa Georgeta, Donu Matilda, Mălancuş Livioara, Roman 

Loredana, Ciobanu Niculina, Şopron Ana-Maria, Costea Liliana, Floricică Adelina, Platon 

Maria, Bejan Cristina, Toma Simona. 

 

Parteneri: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 

Casa Corpului Didactic Vaslui 

 

Mediatizare: Revista grǎdiniței, presa localǎ, Media Vaslui . 

Diseminare: 
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 Prezentarea simpozionului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice  

 Realizarea unui CD cu filmarea prezentărilor participanţilor direcţi . 

 

PERSOANE DE CONTACT:  

Aurelia Păduraru – 0766259021, email : aureliapaduraru@yahoo.com  

Ana Elena Todeilă – 0744925630, email: ana_todeila@yahoo.com  

Donu Matilda – 07755361539, email: matildadonu@yahoo.com  

 

 

Vă aşteptăm cu primăvara-n suflet! 
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FIŞA DE INSCRIERE 

Simpozion național 

 

„FANTEZIE ŞI CULOARE” 

 19 mai  2017 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume……………………………………………............................................ 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ:............................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Adresa participantului: strada………………………….. nr……….. , bl……….sc…….. 

et... , ap…… localitatea…………………………..judeţul……………….………………. 

cod  poştal……………………………. 

 

Telefon (personal / de contact) :………………………………………............................... 

E-mail:……………………………………….. 

Secţiunea............................. 

Participare:   directă……….. 

                      indirectă……… 

Titlul lucrării …………………………………………………………………….............. 

............................................................................................................................................ 

 

Fişa de înscriere împreună cu materialele se vor trimite pe adresele:  

pat_aly_ang@yahoo.com  Persoană de contact Patrici Angelica – 0745993989,  

tsimonamihaela@yahoo.com Persoană de contact Toma Simona – 0745353545 

prutianuluminita@yahoo.com Persoană de contact Nuţu Luminiţa-0771212028, 

ana_todeila@yahoo.com Persoană de contact Todeilă Ana-Elena-0744925630, 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI                    _____________________________________           

GRĂDINIŢA CU PP NR. 15 VASLUI                                            _____________________________________ 

STR. ETERNITĂŢII  NR. 2                                                             STR. __________________, NR.___________ 

TEL/ FAX : 0235313715                                                                  TEL/FAX : _______________ 

E-mail : gradinita15vs@yahoo.com                                         E-mail : ______________________   

Website: http://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-program-prelungit-nr15-dumbrava-minunata-vaslui web: __________________________ 

Nr. .......  din  .......................................                                              Nr._______din_____________________ 

 

 

Protocol de colaborare 

încheiat la data de:  ……………….   

între partenerii : 
 

- Grădiniţa cu PP Nr. 15 cu sediul în Vaslui, Str. Eternităţii nr.2, cod 730112, tel./ fax 

0235313715, e-mail  gradinita15vs@yahoo.com, web: http://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-

program-prelungit-nr15-dumbrava-minunata-vaslui, reprezentată de Director, prof. Ana-

Elena Todeilă 

şi 

- …………………………, cu sediul în …………….., Str. ……………, nr……., tel./fax : 

………………, e-mail…………………….., web: …………………….., instituţie 

reprezentată de Director, prof. ………………………..  

 

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor 

partenerilor în cadrul Proiectului educaţional național:   Simfonia florilor 

 

Articolul 1:  

A. Rolul si responsabilităţile Grădiniţei cu PP Nr.15 Vaslui: 
1. Desemnarea echipei de proiect şi stabilirea responsabilităţilor; 

2. Contactarea partenerilor şi încheierea protocoalelor de parteneriat; 

3.Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru derularea activităţilor planificate conform 

calendarului de activităţi aprobat şi întocmirea portofoliului aferent;  

4. Coordonarea desfăşurării proiectului pe toată durata derulării acestuia; 

B. Rolul si responsabilităţile______________________________ 

1. Mediatizează proiectul în comunitatea educativă lărgită; 

2. Respectă calendarul activităţilor. 

 

Articolul 2: Durata parteneriatului 
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului( august 2017). 

 

Articolul 3: Dispoziţii finale 
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi. 

Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

     Grădiniţa cu PP Nr.15 Vaslui                                    ………………………………….. 

                      Director,                                                                        Director,                                                               

 

           Prof. Ana-Elena Todeilă                                            Prof. …………………….. 
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