
                                                                                                                 



 

 

COORDONATORI: 

 Prof. Bejan Cristina, Inspector Educație Timpurie ISJ Vaslui 

 Prof. Teclici Ștefan - Director, Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Huși  

 Prof. Corciovei Tatiana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Huși  

 Prof. Munteanu Valerica - Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Huși  

 Prof. Bobârnat Gabriela - Grădinița de Copii cu Program Normal Nr. 4, Huși 

 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

 Prof. Calancea Alina - Director Grădiniţa P.P. Nr. 10, Huşi         

 Prof. Pascal Liliana - Grădinița de Copii cu Program Prelungit Nr. 1, Huși 

 Prof. Albu Liliana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Huși 

 Prof. Maxim Liliana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Huși     

 Prof. Boțu Iuliana - psiholog școlar, reprezentant CJRAE Vaslui 

 Cadrele didactice  partenere participante la concurs. 
 

 

           PARTENERI: 

1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, VASLUI 

3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ, HUŞI, JUD. VASLUI 

4. ASOCIAȚIA NUMĂRUL 2, HUȘI 

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 cu PP ,,Sf. Mucenic Mina", Ploiești, jud. Prahova 

- Grădinița cu PP ,,Traian Demetrescu", Craiova, jud. Dolj 

- Grădinița cu PP Nr. 5, Lugoj, jud. Timiș 

- Grădinița cu PN Roșiile, jud. Vâlcea 

- Școala Gimnazială Nr. 6, Suceava,  jud. Suceava 

- Grădinița cu PN Bordei-Verde, jud. Brăila 

- Școala Gimnazială ,,Barbu Catargiu”, Maia,  jud. Ialomița 

- Grădinița ,,Cei șapte pitici", Buzău, jud. Buzău 

- Școala Gimnazială Păunești, jud. Vrancea 

- Școala Gimnazială ,,I. A. Basarabescu”, Ploiești, jud. Prahova 

- Grădinița cu PP Nr. 36, Timișoara, jud. Timiș 

- Școala Gimnazială Novaci,  jud. Gorj 

- Grădinița cu PP Nr. 20, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți 

- Școala Gimnazială ,,Ion Graure”/Grădinița cu PN Broscari, Bălteni, jud. Olt 

- Școala Gimnazială ,,Dr. Ghe. Tite”, Săpânța, jud. Maramureș 

- Școala Gimnazială Nr.1, Balș, jud. Olt 

- Grădinița cu PP ,,Albă ca Zăpada", Beclean, jud. Bistrița Năsăud 

- Școala Gimnazială ,,A. I. Cuza”/Grădinița PP Nr. 3, Roman, jud. Neamț 

- Liceul Tehnologic ,,A. I. Cuza"/Grădinița Nr.1, Panciu, jud. Vrancea 

- Școala Gimnazială ,,Octavian Voicu”, Bacău, jud. Bacău. 

 

 

ARGUMENT:  

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile 

acute ale timpului prezent. Ca fenomen  social caracterizat prin proiectare, planificare şi organizare, 

educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea este alcătuită din toţi.  

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.  

 

DOMENIUL  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Educație civică, Voluntariat, Proiecte 

caritabile 

TIPUL PROIECTULUI: REGIONAL  

MOD DE DESFĂȘURARE: ONLINE 

GRUP ŢINTĂ:  

- Preșcolari și elevi ai claselor pregătitoare, I – IV cu/fără  dizabilităţi, copii din şcolile speciale, centre 

de zi sau/şi din cei integraţi în şcolile de masă; 

- Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, cadre didactice din învăţământul de 

masă care lucrează cu elevi cu CES,  profesori/învăţători de sprijin. 

 

Proiect  educațional regional Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare, 2022   

(concurs și simpozion) 
CAERI 2020, anexa 2 la OMEC, NR.5.597/2019, poz. 1743 

Regulament de înscriere, participare, desfășurare și 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 copilul-copilăria. 

Creațiile plastice vor fi realizate pe hârtie format A4, cu orice tehnică. 

 1 aprilie 2022 - 6 mai 2022, înscriere concurs  

Se trimite la adresa de email arta_de_a_fi_educator@yahoo.com Fișa de înscriere completată 

de la Anexa 1.  

 6 mai 2022, etapa locală  

Se desfășoară la grupa/sala de clasă din instituțiile (grădiniță, școală, școală specială, centru de zi) 

ale căror cadre didactice doresc să participe la concurs/partenerii din proiect. 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. Anexa rămâne în unitate până după desfășurarea etapei județene.  

 

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.  

 13 mai 2022, etapa județeană 

Se desfășoară online 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 e-mail 

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. La terminarea proiectului, cadrele didactice vor primi aceste diplome semnate de către 

aplicant. 

Până pe 30 mai 2022 se face centralizarea rezultatelor obținute la cele două faze și se trimite scanat 

online (arta_de_a_fi_educator@yahoo.com) lucrările copiilor pentru faza regională, împreună cu  

anexele 1, 2, 3, 4 completate, semnate și ștampilate. Pe Fișa de înscriere la faza  locală și județeană 

(anexa 2) se complează premiile obținute de copii la cele două faze. Totodată, se completează pe aceeași 

anexă și tabelul cu înscrierea copiilor participanți la faza regională (aceeași copii la toate fazele).   



 

FAZA REGIONALĂ: Concurs regional artistico-plastic (desen, pictură, colaj) cu tematica copilul-

copilăria și Simpozion regional online ,,Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare".  

La faza regională se înscriu 2 din cei 3 preşcolari/elevi cu sau fără CES, înscriși la faza județeană, care 

au obţinut premiul I şi II (vezi Anexa 2). 

 1 aprilie 2022- 31 mai 2022 înscriere la simpozionul regional (nu este obligatorie  și 

participarea la concurs) 

 3 iunie 2022, etapa regională - concurs și simpozion 

Se desfășoară la centrul informatic al Școlii Gimnaziale 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 față lucrării (pentru a se vedea la scanat), în colţul din dreapta, 

jos și se trimit scanate online. Lucrările ȋnscrise în concurs nu se restituie, nu se admit contestaţii.  
 

Numele  şi prenumele 

preșcolarului/elevului 

 

CES  (vă rugăm bifaţi) DA                       NU 

Unitatea  

Cadru didactic coordonator  

Titlul lucrării  

Grupa/clasa  

Pentru buna desfășurare a concursului, organizatorii parteneri vor colabora cu cadrele didactice 

participante prin intermediul aplicației Zoom sau altă aplicație disponibilă online în zona 

respectivă. 

 

Fiecare cadru didactic va trimite scanat online/pe mail (arta_de_a_fi_educator@yahoo.com) până 

pe 30 mai 2022, lucrările copiilor (2 lucrări) pentru faza regională, împreună cu  anexele 1, 2, 3, 4 

completate, semnate și ștampilate, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat pentru aplicant.  

 Fiecare cadru didactic participant la concurs și simpozion va primi online adeverințe de 

participare și implicare în proiect//publicare, diplome cu premii, diplomă de participare la 

simpozion și revista cu ISSN în format electronic. 

Criterii de evaluare pentru lucrările preșcolarilor/elevilor 

- Creativitatea temei, a activităţii prezentate - 30p 

- Originalitate - 30p 

- Diversitatea şi expresivitatea temelor -30p 

- Din oficiu - 10p 
Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 25% din numărul de concurenți. 

 

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. Bejan Cristina, Inspector pentru Educație timpurie, I.S.J. Vaslui - Președinte 

 Prof. Teclici Ștefan, Director Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși         

 Prof. Corciovei Tatiana, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși         

 Metodist prof. Pascal Liliana, Grădinița cu P. N. Nr. 1, Huși,  

 Prof. Munteanu Valerica, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși         

 Prof. Albu Liliana, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși 

 Prof. Maxim Liliana, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Huși                  

 Prof. Bobârnat Gabriela, Grădinița cu P. N. Nr. 4, Huși. 

Comisia de jurizare, pentru toate fazele, se va constitui online, pe Zoom sau altă aplicație 

disponibilă în zona respectivă. 

 

 

 

 

 

 



 

Simpozion regional online  Arta de a fi educator - O șansă pentru fiecare, 2022   

CAERI 2020, anexa 2 la OMEC, NR.5.597/2019, poz. 1743 

 
Tematica simpozionului: educația incluzivă, educația pentru diversitate, educația pentru toți. 

 Tema 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. 

Produs educațional  final: auxiliar didactic/revistă cu ISSN. 

 Pot participa cadre didactice/personal din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal, special, centre de zi. 

Regulament de participare 

 1 aprilie 2022 - 31 mai 2022, înscriere la simpozionul regional. Se va trimite pe adresa de mail 

arta_de_a_fi_educator@yahoo.com  Fișa de înscriere la simpozion  și lucrarea în format Word. 

 3 iunie 2022 - desfășurarea simpozionului regional pe platforma ZOOM. 

  august 2022 -  trimiterea prin email a revistei cu ISSN, a diplomelor și adeverințelor. 

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, litere de tipar, 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; 

 LUCRĂRILE, CARE NU VOR ÎNDEPLINI CONDIȚIILE DE MAI SUS, NU VOR FI 

PUBLICATE; 
 Rugăm să se respecte tematica propusă. 

 

        CONCURSUL ȘI SIMPOZIONUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE. 

 

MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE 

-Situl ISJ Vaslui 

-Situl Școlii Gimnaziale Ion Creangă, Huși 

-Facebook 

-Revista școlii 

-Instituții partenere 

 

Persoană de contact: Corciovei Tatiana, mail: arta_de_a_fi_educator@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arta_de_a_fi_educator@yahoo.com


 

ANEXA 1 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU 

FIECARE, ediția a VIII-a, 2022, online 

mail: arta_de_a_fi_educator@yahoo.com 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 la activitățile proiectului 

PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE,  

6 mai 2022 - 13 mai 2022 – 3 Iunie 2022 

 

Important! Fiecare cadru didactic participant trebuie să trimită adresa sa de mail. Nu se trimit 

materialele care aparțin mai multor cadre didactice pe aceeași adresă de mail! 

 

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……………………………….............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Va rugăm să specificați forma de activitate la care doriți să va înscrieți (concurs, simpozion, 

  

concurs și simpozion)……………………………………………………………………………………. 

 

 

Semnătura cadrului didactic, 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 



 

ANEXA 2 

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU 

FIECARE, ediția a VIII-a, 2022, online 

mail: arta_de_a_fi_educator@yahoo.com 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

La Concurs local, județean și regional ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE 

6 mai 2022 - 13 mai 2022 – 3 Iunie 2022 

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

Funcția și specialitatea: ........................................................................................................................................... 

Unitatea de învăţământ/adresa unității/nr.telef:.................................................................................................... 

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

 

Adresa e-mail unde se vor trimite diplomele/adeverințele/revista: 

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

 

FAZA LOCALĂ -  6 mai 2022.  Partenerii jurizează. Participă toți copiii, dar se trec primii trei copii care 

au luat premii. 

 

FAZA JUDEȚEANĂ - 13 mai 2022. Partenerii jurizează.  Se înscriu și participă cei trei copii de la faza 

locală. 

 

FAZA REGIONALĂ -  3 iunie 2022. Se trec în tabel primii doi copii care au obținut premii la faza 

județeană. Aplicantul jurizează. 

 

Semnătura cadrului didactic,                                                                                                           

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele  

preșcolarului/elevului 

Grupa/c

lasa 

Titlul lucrării/forma 

de realizare 
Îndrumător 

Premiul 

acordat 

1.      

2.      

3.      

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

preșcolarului/elevului 
Grupa/clasa 

Titlul lucrării/ 

forma de realizare 
Îndrumător 

Premiul 

acordat 

1.      

2.      

3.      

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele  

preșcolarului/elevului 
Grupa/clasa 

Titlul lucrării/forma 

de realizare 
Îndrumător 

Premiul 

acordat 

1.      

2.      



 

ANEXA 3 

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU 

FIECARE  

Ediția a VIII-a, 2022, online 

mail: arta_de_a_fi_educator@yahoo.com 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

Simpozion regional online ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE  

3 iunie 2022 

 

Numele şi prenumele cadrului 

didactic...................................................................................................................................... 

Funcția și specialitatea: 

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

Unitatea de învăţământ/adresa 

unității/nr.telef:......................................................................................................................... 

 

 

Adresa e-mail unde se vor trimite diplomele/adeverințele/revista: 

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

 

Titlul lucrării....................................................................................................................................... 

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

 

 

Doresc/nu doresc să achiziționez materialul auxiliar cu ISSN, ARTA DE A FI EDUCATOR - O 

ȘANSĂ PENTRU FIECARE, 2022. 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


