
 

 



 
 



 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,DESCHIDE-ŢI INIMA, CREŞTINE!” 

 

 

ORGANIZATOR:  Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată”  TODIREŞTI, jud. VASLUI 

                                Tel/fax: 0235459179 

                                email:scoala.todiresti@yahoo.ro 

PARTENERI : 

   1.  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

   2.  CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI 

3. PRIMĂRIA COMUNEI TODIREŞTI 

4. ORGANIZAŢIA ,, SALVAŢI COPIII” Filiala NEGREŞTI 

5. BISERICA ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, TODIREŞTI 

6. ORGANIZAŢIA  WORLD VISION  IASI-VASLUI 

7. Şcoli din ţară 

 

COORDONATORI: 

 Prof. Năstase Petronela – Inspector învăţământ primar 

 Prof. Lipşa Petronela Cristina –director Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” 

Todireşti, jud. Vaslui 

 Prof. înv. primar Cârlescu Petronela Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

 Inv. Bărbosu Lenuţa Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

 

     COMISIA DE ORGANIZARE: 

Prof. Lipşa Petronela Cristina- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată”Todireşti 

Prof. înv. primar Cârlescu Petronela- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată”Todireşti 

Inv. Bărbosu Lenuţa- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată”Todireşti 

Prof. Gabriela Şoroagă-  Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.Ştefania Ţăranu-  Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Stanciu Corina Ionela- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Profiri Giurgea Andreea- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Angela Lazăr- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Secretar Cârlescu Andreea- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Liliana Botez- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti   

Prof.Elena Lacramioara Danalache - Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. înv. preşcolar Băbuşanu Lămâiţa- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.înv.primar  Iuliana Dragan - Şcoala Primară,, Pr.Constantin Radu” Dragesti 

Prof.înv.preşcolar Elena Dascălu- Şcoala Primară,, Pr.Constantin Radu” Dragesti 

Prof.înv.primar  Daniela Morariu- Şcoala Primară Cotic  

Prof.înv.primar  Lenuţa Moroşanu  -Şcoala Primară Cotic 

Prof.înv.preşcolar Iuliana Drujă - Şcoala Primară Cotic 

Înv. Maria Rusu- Şcoala Primară Plopoasa 

Educatoare Gavriluţă Lenuţa- Şcoala Primară Plopoasa 

Înv.Maria Gafitoi- Şcoala Primară Huc 

Înv.Boroda Mariana- Şcoala Primară Huc 

Înv.Boroda Dumitru- Şcoala Primară Huc 



Prof. Ciornei Liliana- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti   

Educatoare Bordianu Elena- Şcoala Primară Huc 

Contabil Pârţog Ioan- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Înv.Strulică Maricel- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.Constantin Cercel- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Brânduşoiu Gheorghe- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Brânduşoiu Irina- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Armenia Gianina- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Înv. Ştirbu Mihai- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.Ursache Alexandru Ioan- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Stan Gheorghiţă- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.Lazăr Ion- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof.Mardare Adrian- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Boitan Costel- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. Săvuţă Constantin- Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti 

Prof. înv.primar  Hazu Mona Ionela- Şcoala Gimnazială ,,Stroe S Belloescu” Bârlad 

Prof.înv.primar  Laura Nicoleta Iordache- Şcoala Gimnazială ,,Mihai David”Negreşti 

Prof.înv.primar  Monica Calciu -Şcoala Gimnazială ,,Mihai David”Negreşti 

Prof. Irina Pîrău- Şcoala Gimnazială ,,Mihai David”Negreşti 

Prof.înv.preşcolar Cristina Moroşanu - Grădiniţa ,,Norocel” Negreşti 

Prof.înv.preşcolar Nicoleta Pintilie -Grădiniţa ,,Norocel” Negreşti 

Prof.înv.preşcolar Mirela Iacob- -Grădiniţa ,,Norocel” Negreşti 

Prof.înv.preşcolar Felicia Ciobanu- Grădiniţa ,,Norocel” Negreşti 

Prof. Elena Zota – Şcoala Gimnazială Oşeşti   

Prof.înv. preşcolar Cârlescu Oana Mariana- Şcoala Gimnazială ,,Constantin Prezan” Dumeşti 

Prof. Luminiţa Doiniţa Bulgaru- Şcoala Gimnazială ,,Doctor Alexandru Şafran” Bacău 

Prof.înv. preşcolar Viorica Sima- Şcoala Gimnazială ,,Andone Cumpătescu” Rafaila 

 

 

TEMA SIMPOZIONULUI: 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI” 

SCOPUL SIMPOZIONULUI : 

 Identificarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă la români, prin realizarea 

unor referate, eseuri şi creaţii literare de către cadrele didactice din învăţământul 

preşcolar, primar, şi gimnazial;  

 Dezvoltarea colaborării între cadrele didactice din unităţi diferite de învăţământ, în cadrul 

unor activităţi metodice şi extracurriculare. 

OBIECTIVE : 

 Respectarea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale; 

 Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor prin activităţile specifice desfăşurate la clasă; 

 Realizarea de parteneriate interşcolare; 

 Editarea unei publicaţii cu ISBN, cu articolele din cuprinsul simpozionului. 



GRUP ŢINTĂ: 

 Cadrele didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial 

                          DATA SIMPOZIONULUI:  15 DECEMBRIE 2017 

SECŢIUNI:  

 A) Atelier didactic –Aspecte din activitatea didactică care să reflecte tema simpozionului            

( proiecte  educaț ionale, serbări ș colare, proiecte didactice, activităţi extraşcolare etc ). 

B) Secţiunea ştiinţifică  Referate şi eseuri cu tematica „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la 

români” 

C) Secţiunea de creaţii literare – Creaţii literare proprii sau culese din folclorul românesc, 

care să se integreze în tema simpozionului.  

 

                                                          

 

  EVALUARE: 

a. Lucrările care îndeplinesc condiţiile specificate în regulament vor fi incluse în 

publicaţia cu ISBN a simpozionului; 

b. Participanţii vor primi diplome de participare şi publicaţia  cu ISBN. 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

 Înscrierea participanţilor se va realiza până la data de 14 .12. 2017 prin completarea fişei 

de înscriere ce va cuprinde: secţiunea, titlul referatului, numele şi prenumele 

autorului/autorilor (maximum 2), grădiniţa/şcoala, adresa, pe adresa de e- mail 

simpoziontodiresti@yahoo.com iar înscrierea va fi confirmată prin e-mail.  

Informaţii suplimentare puteţi afla la nr. de telefon: 0745319738 –prof. înv. primar, 

Cârlescu Petronela Anişoara şi 0751196250-înv. Bărbosu Lenuţa.   

Materialele pentru publicare  se trimit la adresa de e- mail 

simpoziontodiresti@yahoo.com, împreună cu copia scanată după chitanţa care constituie 

dovada achitării taxei, până la data de 14. 12. 2017 .  

Taxa în valoare de 30 lei pentru fiecare participant se va achita prin mandat poştal pe adresa:  

Cârlescu Petronela sau Bărbosu Lenuţa, Şcoala Gimnazială ,, Gheorghe Cioată” sat 

Todireşti, jud. Vaslui, cod poştal 737535,  cu menţiunea ,,pentru simpozion”. 

 Participanţii vor trimite şi un plic autoadresat –timbrat  cu timbru de 5 lei (pentru a 

primi publicaţia cu ISBN şi diploma de participare). Nu vom expedia mai multe cărţi 

în acelaşi plic! Fiecare cadru didactic va trimite propriul plic autoadresat! 

 Taxa de participare de 30 lei, pentru fiecare cadru didactic înscris, include cheltuieli 

pentru tipărirea diplomelor, organizarea simpozionului, tiparirea unei cărţi cu ISBN . 

 Cadrele didactice vor primi mapa simpozionului( diplomă+ carte) până la sfârşitul 

anului scolar 2017- 2018. 

 Puteț i trimite un singur plic autoadresat ș i timbrat corespunzător în care să vă trimitem 

cartea de la simpozion ș i diplomele pentru concurs. 
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REGULAMENT DE REDACTARE: 

 

       Materialele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe: 

  În format A4, Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, margini egale de 2 cm, 

text aliniat “Justify”; titlul va fi scris cu majuscule (bold, centrat, Times New Roman 14); 

la un rând de titlu, în partea dreaptă, se va scrie autorul şi denumirea instituţiei (Times 

New Roman 12); la un rând de numele autorului se va începe scrierea textului care va fi 

structurat astfel: fundamentare teoretică, parte practică, concluzii şi bibliografie (autorul, 

titlul lucrării, editura, anul publicării, localitatea, pagina). 

 Lucrarea nu trebuie să depăşească 2-3 pagini. 

 Paginile nu vor fi numerotate. 

 Se recomandă ca fişierele ataşate să poarte numele autorului, respectiv autorilor. 

 Conţinutul referatelor şi creaţiilor literare trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes 

ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe 

personale. 

  Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. 

 Toti participanţii vor primi diploma de participare şi publicaţia simpozionului. 

 Lucrările care nu respectă condiţiile de redactare a materialului nu vor fi publicate. 

  Fiecare participant îşi asumă corectitudinea utilizării materialului bibliografic.  

 

REGULAMENT DE PREZENTARE: pentru participanţii în direct 

 

 Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute. 

 Pentru prezentare vă punem la dispoziţie flip-chart, videoproiector, calculator. 

 Regulamentul de desfăşurare impune participarea directă sau indirectă a cadrelor 

didactice. 

 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE: 

 13.00: Primirea invitaţilor şi a participanţilor; 

 13.00 – 13.30: Festivitatea de deschidere a simpozionului, prezentarea unui program 

artistic; 

 13.30 – 14.00: Activitate pe secţiuni; 

 16.00 – 16.30: Pauză; 

 16.30 – 17.00: Evaluarea activităţii, concluzii 

 

 

 

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL ,,FANTEZII DE IARNĂ” 

CUPRINS ÎN CAEN 2017 

Domeniul XIII Interdisciplinar 

POZITIA 42 



 

COORDONATORI: 

 Prof. Năstase Petronela – Inspector învăţământ primar 

 Prof. Lipşa Petronela Cristina –director Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată,, 

Todireşti, jud. Vaslui 

 Prof. înv. primar Cârlescu Petronela Anişoara, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată,, 

Todireşti 

 Inv. Bărbosu Lenuţa, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată,, Todireşti 

 
SCOP: 

        Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Crăciunului. 

 

OBIECTIVE: 

 promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor; 

 dezvoltarea  imaginatiei si a creativitatii ( prin solicitarea elevilor în a elabora anumite 

lucrări plastice); 

 cultivarea  interesului, respectului, şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile sarbătorilor 

de Crăciun. 

 

GRUP TINTA:  

 elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial ; 

 cadre  didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

 

RESURSE 

●UMANE: 

-responsabili de proiect la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ; 

- elevi din ciclul  prescolar, primar şi gimnazial 

- cadre didactice ;  

- părinţii copiilor ; 

- profesori specialişti. 

 

●MATERIALE : 

- materiale de lucru: acuarele, creioane colorate, carioci, hârtie glasată, hârtie         

creponată, , materiale din natură etc. 

- calculator, imprimantă, aparat foto, afişe, pliante,diplome 

- spaţii şcolare amenajate pentru expoziţii. 

 

●FINANCIARE-extrabugetare 

 

PERIOADA DERULĂRII: noiembrie 2017- iunie 2018 

 

DESFĂŞURARE: 

- lansarea concursului naţional pe www.didactic.ro        

http://www.didactic.ro/


- primirea lucrărilor, a fişelor de înscriere;  

- realizarea expoziţiei; 

- jurizarea lucrărilor; 

- trimiterea diplomelor. 

 

●SECŢIUNI: 

            1.  Colinde/ datini şi obiceiuri: preșcolari, ciclul primar și gimnazial - participare 

directă 

            2.  Picturǎ/colaj: preșcolari și ciclul primar - participare indirectă 

 3. Felicitări şi decoraţiuni de Crăciun: preșcolari și ciclul primar - participare 

indirectă 

            4. Creaţie literară în versuri sau în proză (clasele II-VIII) – participare indirectă 

          

     Termen limită de trimitere a lucrărilor: 14 decembrie 2017 ( data poştei). 

 

 

Desfăşurarea concursului: 

Etapa locală – în şcoala coordonatoare şi în şcolile partenere, pentru selectarea celor 

trei elevi/formaţii, sau a celor 3 lucrări ce vor participa la etapa a II-a (noiembrie-

decembrie 2017) 

Etapa a II-a – etapa finală– se va desfăşura în data de 15 decembrie 2017 

 

 

Regulament de participare 

 

            Participare indirectă pentru secțiunile:  

            2.  Picturǎ/colaj: preşcolari şi ciclul primar 

 3. Felicitări şi decoraţiuni de Crăciun : preşcolari şi ciclul primar 

            4. Creaţie literară în versuri sau în proză (clasele II-VIII) ; 

          

Participare directă:  

 Etapa finală a concursului pentru secţiunea de colinde/ datini şi obiceiuri se va desfăşura 

cu participare directă, în data de 15 decembrie 2017, la sediul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 

Cioată” Todireşti începând cu orele 13.00. Participanţii vor trimite fişa de înscriere până la data 

de 14 decembrie 2017, la urmatoarea adresă de e-mail: concurstodiresti@yahoo.com. 

Fisierele ataşate vor fi denumite cu numele cadrului didactic coordonator. 

Şcolile din celelalte judeţe ale ţării care nu pot asigura transportul concurenţilor la şcoala 

organizatoare vor trimite înregistrările unui colind sau obicei specific sarbatorilor de iarna în 

format electronic, pe CD, pe adresa: înv. Bărbosu Lenuţa sau prof. înv. primar Cârlescu 

Petronela Anişoara, Şcoala Gimnazială Gheorghe Cioată Todireşti, loc. Todireşti jud. 

Vaslui, cod postal 737535 cu mentiunea  Pentru concursul” Fantezii de iarnă” , până pe data 

de 14 decembrie 2017. 

Participare indirectă: 
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 a ) Depunerea lucrărilor şi a fişei de înscriere până la data de 14 decembrie  2017 (data 

poştei), pe adresa: înv. Bărbosu Lenuţa sau prof. înv. primar Cârlescu Petronela Anişoara, 

Şcoala Gimnazială Gheorghe Cioată Todireşti, loc. Todireşti jud. Vaslui, cod postal 737535 
cu mentiunea  Pentru concursul ,,Fantezii de iarnă”   ;    

 b) Creaţiile literare, în versuri sau în proză, scrise cu diacritice, vor fi trimise până la data 

de 14 decembrie  2017, la urmatoarea adresă de e-mail: concurstodiresti@yahoo.com. Fisierele 

atasate vor fi denumite cu numele cadrului didactic coordonator ; 

            c)    Creaţiile artistice (pictura,colaj, felicitări) vor fi realizate  în tehnica de lucru la 

alegere,  aşezate în folie de protecţie;           

           d ) Titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul şi 

numele cadrului didactic coordonator vor fi scrise pe o etichetă capsată de folia transparentă care 

va proteja lucrarea. 

  e) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, iar diplomele vor fi trimise până la 

sfârşitul anului scolar 2017-2018 . 

 f) Fiecare cadru didactic va trimite un plic A4 autoadresat, timbrat cu valoarea  de 5 

lei. ATENŢIE :  DIPLOMELE SE RETURNEAZǍ DOAR CELOR CU PLIC 

AUTOADRESAT SI TIMBRAT.   Puteti trimite un singur plic autoadresat si timbrat 

corespunzator in care sa va trimitem cartea de la simpozion si diplomele pentru concurs. 

În plicul cu lucrările elevilor veţi trimite şi plicul autoadresat şi timbrat, fişa de înscriere la 

concurs, fişa de înscriere la simpozion, protocolul de colaborare( optional). 

 

g) Concursul se desfăşoară fără taxă de participare pentru elevi! 

 

 h) Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent de 

secţiunea la care se înscrie.  

            i) Creaţiile literare vor fi cuprinse într-o publicaţie cu ISSN. Cadrele didactice care doresc 

revista vor contacta telefonic sau prin e-mail organizatorii. 

 j)Pentru alte informaţii  ne puteţi contacta pe adresele  : 

lenutabarbosu@yahoo.com, 0751196250-înv. Bărbosu Lenuţa 

petronelacarlescu@yahoo.com, 0745319738 –prof. înv. primar,Cârlescu Petronela Anişoara 

        k)   

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare 

secţiune în procent de maxim 25% din numǎrul total de participanţi. Diplomele vor avea 

înscrise numele elevului şi al cadrului didactic coordonator. Juriul va fi compus din 

specialişti ai instituţiilor partenere 

 Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la Şcoala Gimnazială Gheorghe 

Cioată Todireşti, jud. Vaslui şi o expoziţie la C. C. D. Vaslui. 

Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

                         "DESCHIDE-ŢI INIMA, CREŞTINE!" 

EDIŢIA  a VI -a    

15  DECEMBRIE 2017 

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic...........................................................  

 

Grădiniţa/ Şcoala................................................................................................  

 

Adresa: ………………………………………………………………………..  

Localitatea......................................................Judetul........................................ 

Sectiunea........................................................................................................... 

Titlul lucrarii....................................................................................................... 

Data înscrierii................................................................................................... 

 

Telefon fix/mobil:..............................................................................................  

 

Adresa e-mail........................................................................................................ 

Participare ( directă sau indirectă).-...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURS ” Fantezii de iarnă ” 

Ediţia a VII-a,  Todireşti, 2017 

 

 

 

NUMELE..................................................PRENUMELE ................................... 

 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

 

ADRESA DE DOMICILIU .................................................................................. 

JUDEŢ.................................................................................................................... 

 

TELEFON Fix / Mobil ........................................................................................... 

 

E-MAIL ................................................................................................................. 

 

ŞCOALA................................................................................................................ 

 

LOCALITATEA ................................................................................................... 

 

 

 

                                                                Participanţi: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

 preșcolarului/ elevului 

Secţiunea 

 

Clasa 

1   

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3    

 

 

 

                                         PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ ! 

VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES ! 

 

 

 

 



 


