COORDONATORI :
 Prof. Popescu Zoica – Inspector învăţământ preşcolar, I.S.J., Vaslui
 Prof. Teclici Ștefan – Director, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși
 Prof. Corciovei Tatiana – Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 9, Huși
 Educ. Pascal Liliana - Grădinița de Copii cu Program Prelungit Nr. 1, Huși
 Prof. Bobârnat Gabriela - Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 4, Huși











ECHIPA DE ORGANIZARE:
Prof. Teclici Ștefan - Director, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși
Prof. Berica Ecaterina – Director Grădinița cu P.P. Nr. 1, Huși
Prof. Calancea Alina – Director Grădiniţa P.P. Nr. 10, Huşi
Prof. Corciovei Tatiana – Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 9, Huși
Educ. Pascal Liliana - Grădinița de Copii cu Program Prelungit Nr. 1, Huși
Prof. Osman Cătălina– Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 6, Huși
Prof. Munteanu Valerica– Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 6, Huși
Prof. Albu Liliana – Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 9, Huși
Prof. Bobârnat Gabriela - Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 4, Huși
Cadrele didactice partenere participante la concurs.

PARTENERI:
1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
2. CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
3. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, VASLUI
4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ, HUŞI, JUD. VASLUI
5. GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 4, HUȘI, JUD. VASLUI
6. GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1, HUȘI, JUD. VASLUI
7. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢAMÂNT DIN JUDEŢUL VASLUI ȘI DIN ȚARĂ:
- Grădinița PP ,,Palatul fermecat", Arad, jud. Arad
- Școala Gimnazială ,,Prof. Ilie Popescu"/ Grădinița cu PN Nr.2 Șotânga, jud. Dambovița
- Colegiul Național ,,O. Goga", Marghita, jud. Bihor
- Școala Gimnazială ,,Sfânta Maria"/Grădinița ,,Micii cercetași", Botoșani, jud. Botoșani
- Grădinița ,,Mărțisor", București
- Grădinița Nr. 42, București
- Grădinița Nr. 81, București
- Grădinița Nr. 206, București
- Grădinița Nr. 209, București
- Grădinița cu PP Vlădești, jud. Vâlcea
- Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu"/Grădinița PP Drăgășani, jud. Vâlcea
- Grădinița cu PP Nr.1, Târgoviște, jud. Dâmbovița
- Grădinița cu PP ,,Riki-Priki", Reșița, jud. Caraș-Severin
- Grădinița cu PP Nr.3, Vaslui, jud. Vaslui
- Grădinița Răzvad/Grădinița cu PN Nr.1, Răzvad, jud. Dâmbovița
- Școala Gimnazială Bîrna/Grădinița PN Bîrna, Grădinița PN Pogănești, jud. Timiș
- Grădinița PN ,,Camil Ressu", jud. Galați
- Liceul Teoretic Baptist Reșița, jud. Caraș-Severin
- Grădinița PP ,,Țara copilăriei", Călărași, jud. Călărași
- Școala Gimnazială Măgureni/Grădinița Lunca Prahovei, jud. Prahova

- Grădinița PP Camigo, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
- Școala Gimnazială Răzvad/Grădinița PN Răzvad, jud. Dâmbovița
- Școala Gimnazială Mănăstireni, jud. Cluj
- Grădinița PP ,,Otilia Cazimir", Galați, jud. Galați
- Școala Gimnazială Șelaru/Grădinița PN Fierbinți, jud. Dâmbovița
- Grădinița PN Nădrag, Timiș
- Școala Gimnazială Nr. 16/Grădinița PN ,,Năsturel", Constanța, jud. Constanța
- Grădinița cu PP Nr.1, Valu lui Traian, jud. Constanța
- Grădinița cu PN Vutcani, jud. Vaslui
- Colegiul Tehnic ,,N. Titulescu", Grădinița Nr.12, Medgidia, jud. Constanța
- Școala Gimnazială ,,Ion Graure/Grădinița PN Broscari, jud. Olt
- Grădinița cu PN Valea Lungă Ogreni, jud. Dâmbovița
- Școala Gimnazială Terebești/ Grădinița PN Pișcari Satu-Mare. jud. Satu-Mare
- Grădinița ,,Cei șapte pitici", Buzău, jud. Buzău
- Liceul Tehnologic ,,Tr. Grozăvescu"/Grădinița PN Nădrag, jud. Timiș
- Grădinița cu PP Nr.64, Galați, jud. Galați

PROIECT EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - CONCURS ȘI SIMPOZION
EDIŢIA A V-A, 2018, CU TEMA :

O șansă pentru fiecare
ARGUMENT:
Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de
nevoile acute ale timpului prezent. În filozofia lumii moderne materializată în politicile
educaţionale internaţionale şi naţionale, se caută răspuns la întrebări fireşti care doresc să
exemplifice îngrijorarea faţă de viitorul lumii. Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi
fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi
unicitatea umană. Argumentul cel mai important în favoarea educaţiei pentru toţi constă în chiar
componenta diversă şi complexă a lumii moderne. Societatea însăși se caracterizează prin
diversitate şi unicitate. Educaţia se confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social caracterizat prin
proiectare, planificare şi organizare, educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea
este alcătuită din toţi.
Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la
grădiniţă, iar materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale multor educatori care
îşi exercită profesia cu dăruire. Devine tot mai evident că nu numai un singur educator este
responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare unei educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali
implicaţi, pentru că valorile cele mai eficiente sunt legate de lucrul în echipă şi de parteneriatul
educativ.
În aplicarea educaţiei incluzive se valorizează nu numai posibilităţile şi premisele de
dezvoltare ale fiecărui copil, ci şi potenţialul şi motivaţia de schimbare şi dezvoltare profesională a
fiecărui educator. Aşadar, dacă promovăm politici şi practici cât mai incluzive în educaţie, deci
dacă ne focalizăm atenţia asupra accesului, participării şi implicării tuturor copiilor la diferite
programe de educaţie, vom avea nu numai generaţii mai bine pregătite să se integreze şcolar şi
social, ci şi profesionişti mai buni şi mai eficienţi în educaţie.

OBIECTIVE GENERALE:
- Punerea în valoare a performanţelor metodologice de abordare şi implementare a strategiilor
privind educaţia incluzivă, ca tip de educaţie responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al
tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi de asigurare a unei educaţii de calitate.
- Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor, fără nici o discriminare, din
ciclul preşcolar şi primar.
- Evitarea marginalizării copiilor cu nevoi speciale prin iniţierea unor activităţi socio-culturale
comune între copiii cu nevoi speciale şi copiii din şcoala de masă.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Promovarea experienţei didactice în domeniul educaţiei incluzive (învăţământului integrat);
 Identificarea unor strategii specifice educației integrate, a copiilor cu cerințe educative
speciale;
 Eficientizarea procesului de educare a copiilor cu cerințe educative speciale prin realizarea
unui schimb de experiență;
 Stabilirea unor raporturi afective, pozitive, între copiii cu dizabilităţi și cei fără probleme;
 Promovarea respectului și interesului față de sine și față de ceilalți, prin schimbul de bune
practici în materie de educație;
 Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în
esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă, personalizată, optimistă, socială, o
pedagogie a iubirii;
 Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor şi elevilor; promovarea lucrărilor
efectuate de copii.
DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Educația pentru toți, Educația
incluzivă, Educația multiculturală
TIPUL PROIECTULUI: INTERJUDEȚEAN
GRUP ŢINTĂ:
- Preșcolari/elevi ai claselor pregătitoare, I – IV cu/fără dizabilităţi din şcolile speciale, centre de zi
sau/şi din cei integraţi în şcolile de masă;
- Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, cadre didactice din învăţământul de masă care
lucrează cu elevi cu CES, profesori/învăţători de sprijin.
DATELE CONCURSULUI:
16 MAI 2018 - CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ, FAZA LOCALĂ
23 MAI 2018 - CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ, FAZA JUDEȚEANĂ
8 IUNIE 2018 - CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ ȘI SIMPOZION - FAZA
INTERJUDEȚEANĂ
LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI LOCAL - La grupa cadrului didactic participant
LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI JUDEȚEAN - În fiecare județ, în unitatea de
învățământ parteneră și unitățile coordonate
LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI ȘI SIMPOZIONULUI INTERJUDEȚEAN:
Școala Gimnazială Ion Creangă, Huși, jud. Vaslui
Produs final:
Auxiliar didactic cu ISSN, în format electronic Arta de a fi educator - O șansă pentru
fiecare.













CALENDARUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL:
1 mai 2018 - 14 mai 2018, înscriere concurs faza locală;
Se trimite la adresa de email arta_de_a_fi_educator@yahoo.com Fișa de înscriere de la
Anexa 1;
16 mai 2018, etapa locală - se desfășoară la grupa cadrului didactic participant;
23 mai 2018, etapa județeană - se desfășoară în fiecare județ, în unitatea de învățământ
parteneră și unitațile coordonate.
Până pe 3 iunie 2018 trimiterea prin poștă a lucrărilor copiilor pentru faza interjudețeană și
a anexelor 1, 2, 3, 4 completate, scanate, semnate și ștampilate.
Important: Pe Fișa de înscriere la faza locală și județeană (anexa 2) se complează premiile
obținute de copii la cele doua faze și se înscriu copiii pentru faza interjudețeană.
1 aprilie 2018 - 5 iunie 2018, înscriere la simpozionul județean (nu este obligatorie și
participarea la concurs). Se trimite pe adresa de mail arta_de_a_fi_educator@yahoo.com
fișa de înscriere și lucrarea cadrului didactic.
5 iunie 2018 - Jurizarea lucrărilor pentru faza interjudețeană;
8 iunie 2018, etapa interjudețeană concurs și simpozion - se desfășoară la Școala
Gimnazială Ion Creangă, Huși, jud. Vaslui, unde se va organiza și o expoziţie cu vânzare
cu lucrările participante la concurs. Banii obținuți din vânzarea lucrărilor, împreună cu
donațiile cadrelor didactice participante la simpozion vor fi dirijați spre ajutorarea copiilor
aflați în dificultate din centrul STAR OF HOPE, Huși;
12 iunie 2018 - Comisia metodică pe unitate, raportarea finală a rezultatelor şi interpretarea
lor. Trimiterea raportului final la ISJ Vaslui, semnarea diplomelor și adeverințelor de
partenerii proiectului educațional;
13 iunie - 1 august 2018 - trimiterea prin email a diplomelor cu premii de la faza locală,
faza județeană, faza interjudețeană, a diplomelor de participare la simpozion și
adeverințelor; trimiterea prin poștă a publicației cu ISSN, a adeverinței de publicare și
adeverinței de la Centrul de zi STAR OF HOPE, către cadrele didactice participante la
simpozion.

Diplomele de participare la simpozion, diplomele cu premii de la concurs și adeverințele vor fi
expediate electronic pe adresa de mail a fiecărui cadru didactic participant. Publicaţia cu ISSN
va fi expediată prin poștă până la data de 1 august 2018.
Fiecare cadru didactic participant va primi:
-diplome cu premiile copiilor la faza locală și județeană, interjudețeană
-diplomă de participare la Simpozionul județean
-adeverință care să ateste participarea la activitățile proiectului educațional Arta de a fi
educator - O șansă pentru fiecare-concurs și simpozion, pregătirea loturilor de copii, echitate
în educație (nediscriminatorie, multiculturală, educație incluzivă), activitate educațională în
regim de voluntariat, stimularea participării copiilor provenind din familii defavorizate la
activități educative, membru în comisia de organizare la nivel local și județean, membru în
comisia de evaluare la nivel local și județean, schimb de experiență, adeverință de sprijinire a
copiilor și familiilor aflate în dificultate de la centrul STAR OF HOPE, Huși, jud. Vaslui
(pentru cei care au contribuit financiar), publicare de articol în revistă cu ISSN.
REGULAMENT
DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
Proiectul educațional Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare cuprinde trei faze:
FAZA LOCALĂ: Concurs local artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica copilulcopilăria. Creațiile plastice vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică.

 1 mai 2018 - 14 mai 2018, înscriere concurs
Se trimite la adresa de email arta_de_a_fi_educator@yahoo.com Fișa de înscriere
completată de la Anexa 1.
 16 mai 2018, etapa locală
Se desfășoară la grupa/sala de clasa din instituțiile (grădiniță, școală, școală specială, centru
de zi) ale căror cadre didactice doresc să participe la concurs. Participă toți copiii,
preşcolari/elevi cu sau fără CES, din grupă/sala de clasă. Cadrele didactice îndrumătoare vor acorda
premiile I, II și III și vor completa Anexa 2 cu primii 3 copii (care au luat permiul I, II, III) și cu
premiile obținute la faza locală.
FAZA JUDEȚEANĂ: Concurs județean artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica
copilul-copilăria. Creațiile plastice vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică.
 23 mai 2018, etapa județeană
Se desfășoară la grădiniţa parteneră coordonatoare a concursului pe plan județean și unitățile
coordonate. Organizatorii din fiecare județ vor stabli sala/grupa unde se va desfășura concursul. Se
înscriu 3 din copiii care au obţinut premiul I şi II la faza locală. Cadrele didactice îndrumătoare vor
acorda premiile I, II și III și vor completa Anexa 2 cu premiile obținute de aceeași copii la faza
județeană.
Toate cadrele didactice organizatoare din județ și din ţară vor primi un model de diplomă prin email pentru a putea stimula toţi copiii care au participat la faza locală și faza județeană. Diploma
acordată copiilor va fi semnată de directorul unitații unde se desfășoară concursul și de cadrul
didactic îndrumător.
Până pe 3 iunie 2018 se face centralizarea rezultatelor obținute la cele doua faze și se trimite prin
poștă lucrările copiilor pentru faza interjudețeană, împreună cu anexele 1, 2, 3, 4 completate,
scanate, semnate și ștampilate. Pe Fișa de înscriere la faza locală și județeană (anexa 2) se
complează premiile obținute de copii la cele doua faze. Totodată, se completează pe aceeași anexă
și tabelul cu înscrierea copiilor participanți la faza interjudețeană (trebuie sa fie aceeasi copii la cele
trei faze).
FAZA INTERJUDEŢEANĂ: Concurs interjudețean artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu
tematica copilul-copilăria și Simpozion interjudețean ,,Arta de a fi educator - O șansă pentru
fiecare".
La faza interjudețeană se înscriu 2 din cei 3 preşcolari/elevi cu sau fără CES, înscriși la faza
județeană, care au obţinut premiul I şi II (Anexa 2).
 1 aprilie 2018- 5 iunie 2018 înscriere la simpozionul interjudețean (nu este obligatorie
și participarea la concurs)
 8 iunie 2018, etapa interjudețeană concurs și simpozion
Se desfășoară la Școala Gimnazială Ion Creangă, Huși, jud. Vaslui. Creațiile plastice - desen,
pictură, colaj vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică. Se va completa şi aplica
următoarea etichetă pe spatele lucrării, în colţul din dreapta, jos. Lucrările ȋnscrise în concurs nu se
restituie, nu se admit contestaţii.
Numele şi prenumele
preșcolarului/elevului
CES (vă rugăm bifaţi)
DA
Unitatea
Cadru
didactic
coordonator
Titlul lucrării
Grupa/clasa

NU

Fiecare cadru didactic va trimite prin poştă pâna pe 3 iunie 2018, la următoarea adresă:
Grădiniţa cu P.N. nr. 6, Huși, Str. A.I. Cuza, nr. 53, Loc. Huși, Jud. Vaslui, cod 735100. Pentru d-na
Albu Liliana:
 plicul/coletul cu lucrări;
 Anexa 1 cu fişa de înscriere semnată pentru fiecare cadru didactic participant la
activitățile proiectului -concurs și simpozion;
 Anexa 2 cu fişa de înscriere completată (premiile obținute) și semnată pentru fiecare
cadru didactic participant la faza locală și județeană și înscrierea celor 2 copii pentru
faza interjudețeană;
 Anexa 3 cu fişa de înscriere semnată pentru fiecare cadru didactic participant la
simpozionul interjudețean;
 Acordul de parteneriat în două exemplare semnat şi ştampilat;
 Plic autoadresat.
Lucrările pot fi aduse personal (pentru cei din localitate).
 Jurizarea lucrărilor copiilor, va avea loc pe 5 iunie 2018;
 Expoziția cu lucrări plastice va avea loc în ziua simpozionului, pe 8 iunie 2018 și va fi
constituită ca expoziție cu vânzare;
 Fiecare cadru didactic participant la concurs va primi adeverințe şi diplome cu premii.
Criterii de evaluare pentru lucrările preșcolarilor/elevilor
- Creativitatea temei, a activităţii prezentate - 30p
- Originalitate - 30p
- Diversitatea şi expresivitatea temelor -30p
- Din oficiu - 10p
COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA I - se va constitui la fiecare instituţie de
învăţământ care participă la concurs.
COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA II - se va constitui de organizatorul fiecărui
județ care participă la concurs.
COMISIA DE JURIZARE PENTRU FAZA a III-a
 Prof. Popescu Zoica, Inspector pentru învățământul preșcolar, I.S.J. Vaslui - Președinte
 Director C.C.D. Vaslui, prof. Cristinel Popa
 Prof. Teclici Ștefan, Director Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși
 Prof. Corciovei Tatiana, Grădinița cu P. N. Nr. 9, Huși
 Ed. Pascal Liliana, Grădinița cu P. N. Nr. 6, Huși,
 Prof. Munteanu Valerica, Grădinița cu P. N. Nr. 9, Huși,
 Prof. Osman Cătălina, Grădinița cu P. N. Nr. 6, Huși,
 Prof. Albu Liliana, Grădinița cu P. N. Nr. 9, Huși,
 Metodist, prof. Bobârnat Gabriela, Grădinița cu P. N. Nr. 4, Huși.
CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.

Simpozion interjudețean Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare
Regulament de participare
Tematica simpozionului: educația incluzivă, educația pentru diversitate, educația pentru toți.
Se va reflecta în referate, prezentarea unor sindroame la copii, studii de caz, programe de
intervenție personalizate (PIP), proiecte derulate cu tema propusă, produse finale ale proiectelor,
portofolii, postere, parteneriate educaționale, exemple de bună practică cu specificarea bibliografiei
folosite în realizarea lucrării.
 Pot participa cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal,
special, centre de zi;

Nota: Participanţii îşi asumă conţinutul fiecarei lucrări, organizatorii urmărind latura practică
a acesteia .
Pentru buna desfășurare a simpozionului cadrele didactice care doresc să participe sunt
rugate să contribuie individual cu 30 RON, ce vor fi repartizați astfel:
 Publicația ISSN în format electronic (DVD printat, plic) cu lucrările participanţilor la
simpozion, proiectul educațional și lucrările premiate ale copiilor; organizarea
simpozionului (protocol); foi xerox pentru adeverințe, organizarea expoziției cu vânzare
(coli de polistiren, bolduri); taxele poștale (plic A4 recomandat, timbre) - 15 RON.
 Donație pentru copii defavorizați de la centrul STAR OF HOPE, Huși, jud. Vaslui - 15
RON.
 1 aprilie 2018- 5 iunie 2018, înscriere la simpozionul interjudețean (nu este obligatorie și
participarea la concurs). Se va trimite pe adresa de mail arta_de_a_fi_educator@yahoo.com
Fișa de înscriere la simpozion (Anexa 3) și lucrarea în format Word.
 8 iunie 2018- desfășurarea simpozionului interjudețean.
Programul zilei:
9.30 - 10.00 - primirea invitaţilor şi a participanţilor, deschiderea oficială a activităţii;
program artistic prezentat de unitățile partenere;
10.00 -10.30 - vizitarea expoziţiei cu vânzare; strângerea de fonduri pentru copiii
defavorizați de la centrul STAR OF HOPE, Huși.
10.30 - 12.30 - susţinere de referate, prezentarea unor sindroame, studii de caz, programe de
intervenție personalizate (PIP), proiecte derulate cu tema propusă, produse finale ale
proiectelor, portofolii, postere, parteneriate educaționale, exemple de bună practică şi
comunicări ştiinţifice prin prezentare Power Point;
12.30 -13.00 - pauză;
13.00 -14.00 - concluzii finale, evaluarea simpozionului.
Redactarea lucrărilor
 Tehnoredactare în Microsoft Word (2003-2007), cu font Times New Roman, corp de literă
12, cu caractere româneşti (diacritice);
 Tehnoredactare la un rând;
 Titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman, 14, bold, centru;
 Numele autorului (max 2 autori), unitatea școlară, localitatea se vor trece la un rând,
dreapta;
 Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării în ordinea următoare: numele și prenumele
autorului, titlul lucrării, editura, anul apariției;
 Fișierele trimise pe mail cu lucrarea se denumesc cu numele autorului și titlul lucrării.
 LUCRĂRILE, CARE NU VOR ÎNDEPLINI CONDIȚIILE DE MAI SUS, NU VOR FI
PUBLICATE;
 Prezentările Power Point vor avea cel mult 10 slide-uri;
 Să se respecte tematica propusă.
 De menţionat: unde sunt doi autori la lucrare şi fiecare doreşte să primească publicația cu
ISSN, contribuția financiară se plăteşte individual.
 Contribuția financiară individuală se va trimite până la data de 5 iunie 2018 în
contul: RO97BRDE380SV33497363800 (Corciovei Tatiana), cu precizarea ,,Contribuție
pentru buna desfășurare a simpozionului” sau prin poștă la adresa:
Corciovei Tatiana
Str. Schit, nr. 10, bl. H2, sc.D, ap.57
Huși, jud. Vaslui, 735100

ANEXA 1
PROIECT EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE
Ediția a V-a, 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la activitățile (concurs și simpozion)
PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE,
16 mai 2018 - 23 mai 2018 - 8 iunie 2018
Numele şi prenumele cadrului didactic....................................................................................................
Funcția și specialitatea: ............................................................................................................................
Unitatea de învăţământ/adresa unității/nr.telef:....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adresa cadrului didactic participant:
Strada............................................................................................................Localitatea………………...
........................Judeţul.................................................................Codul poştal.........................................
Telefon fix/mobil:.......................................................................................................................................
Adresa e-mail unde se vor trimite diplomele...........................................................................................

Semnatura cadrului didactic,

ANEXA 2
PROIECT EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE
Ediția a V-a, 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs local, județean și interjudețean ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU
FIECARE
16 mai 2018 - 23 mai 2018 - 8 iunie 2018
Numele şi prenumele cadrului didactic....................................................................................................
Funcția și specialitatea: ............................................................................................................................
Unitatea de învăţământ/adresa unității/nr.telef:.....................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adresa cadrului didactic participant:
Strada.............................Localitatea ..................... Judeţul................Codul poştal................................
Telefon fix/mobil:.......................................................................................................................................
Adresa e-mail unde se vor trimite diplomele...........................................................................................
FAZA LOCALĂ - 16 mai 2018
Nr.
crt.

Numele
şi
prenumele Grupa/
preșcolarului/elevului
clasa

Titlul
lucrării/forma
realizare

de Îndrumător

Premiul
acordat

1.
2.
3.
FAZA JUDEȚEANĂ - 23 mai 2018
Nr.
crt.

Numele
şi
prenumele
Grupa/clasa
preșcolarului/elevului

Titlul
lucrării/
forma
de Îndrumător
realizare

Premiul
acordat

1.
2.
3.
FAZA INTERJUDEȚEANĂ - 8 IUNIE 2018
Nr.
crt.

Numele
şi
prenumele Grupa/
preșcolarului/elevului
clasa

Titlul
lucrării/forma
realizare

de Îndrumător

1.
2.
Semnătura cadrului didactic,

ANEXA 3
PROIECT EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE
Ediția a V-a, 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Simpozion interjudețean ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE
8 iunie 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic....................................................................................................
Funcția și specialitatea: ............................................................................................................................
Unitatea de învăţământ/adresa unității/nr.telef:....................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Adresa unde organizatorii vor trimite materialele:
Strada...................................Localitatea .......................... Judeţul....................Codul poştal.................
Telefon fix/mobil:.......................................................................................................................................
Adresa e-mail.............................................................................................................................................
Titlul lucrării..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Participare directa/indirectă:
Doresc/nu doresc

să contribui finaciar pentru buna desfășurare a simpozionului și să

achiziționez materialul auxiliar cu ISSN ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU
FIECARE.

Pentru participarea directă:
MIJLOACELE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE:
 Videoproiector
 Calculator

Semnătura cadrului didactic,

ANEXA 4
Şcoala Gimnazială Ion Creangă - PJ
Grădinița cu PN Nr. 6-structură
Grădinița cu PN Nr. 9- structură
Huși, jud. Vaslui
Str. A.I.Cuza, nr. 53
Tel./fax 0235480316
Nr...... / ...........................................

Instituţia.............................................................................
Adresa................................................................................
Jud. ....................................................................................
Tel/fax................................................................................
Nr................ / .....................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
PROIECT EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE
CONCURS ȘI SIMPOZION
Ediţia a V-a, Huşi, 16 mai 2018 - 8 iunie 2018
încheiat la data de……………… între partenerii:
Grădinița cu PN Nr. 6 și Grădinița cu PN Nr. 9, structuri ale Şcolii Gimnaziale Ion Creangă, cu sediul în
Huşi, Str. A. I. Cuza nr.53, telefon 0235/480316, reprezentate de Director, prof. Teclici Ștefan şi cadrele didactice:
Corciovei Tatiana, Albu Liliana, Munteanu Valerica, Osman Cătălina
Şi
Grǎdiniţa/Şcoala.........................................................................................................................................str.............................
................................................localitatea........................................județul.................telef./fax.................................reprezentată
de...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................
Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie participarea la Proiectul educațional Arta de a fi educator- O
șansă pentru fiecare - concurs și simpozion, ediția a V-a, Huși, din 16 mai 2018 - 8 iunie 2018 şi colaborarea dintre
aplicant şi partener, în vederea unei bune organizări a acestuia.
Articolul 1
A. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei cu PN Nr. 6 și Grădiniţei cu PN Nr. 9, Huşi, jud. Vaslui
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform proiectului aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
2. Asigurarea spaţiului, a condiţiilor de desfăşurare a concursului și simpozionului dar și de organizare a expoziției cu
vânzare și afişare a lucrărilor participante la concursul de creații plastice;
3. Jurizarea lucrărilor participante la concurs;
4. Acordarea de diplome pentru cadrele didactice participante atât la concurs cât și la simpozion.
B. Rolul şi responsabilităţile Grădiniţei /Școlii ………...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
1. Mediatizează concursul în unitate;
2. Realizarea activităților/lucrărilor care să se încadreze în tema concursului și a simpozionului;
3. Să se implice în desfăşurarea activităţilor, selectând şi promovând preșcolari/elevi cu sau fară CES;
4. Trimiterea lucrărilor participante la simpozion/concurs, în conformitate cu fişa de înscriere și calendarul activităților;
5. Completarea, semnarea și ștampilarea Acordului de parteneriat.
Articolul 2. Durata parteneriatului:
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului educațional 8.06.2018.
Articolul 3. Dispoziţii finale:
Proiectul educațional Arta de a fi educator, 2018, aflat la ediția a V-a, cu tema O șansă pentru fiecare, face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte aprecierea experiențelor obținute prin desfășurarea de activități, proiecte și
parteneriate educaționale cu factorii sociali și valorizarea acestora din prisma impactulului asupra copiilor/elevilor dar și a
cadrelor didactice; crearea oportunităţii unui schimb de experienţă, în vederea evitării marginalizării copiilor cu nevoi
speciale prin iniţierea unor activităţi socio-culturale comune între copiii cu nevoi speciale şi copiii din şcoala de masă;
stângere de fonduri pentru centrele de zi care desfășoară activități cu copiii aflați în dificulatate sau defavorizați.
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”-PJ
Grădinița cu PN Nr. 6 - structură
Grădinița cu PN Nr. 9 - structură
Huși, jud.Vaslui
Director,
Prof. Teclici Ștefan

Instituția:............................................................................
……………………………………………………………….....
…………………………………………………………............
Director,

