Realizată în cadrul Proiectului naţional “Copilăria, basmul cel mai minunat” aprobat în
CAER Nr. 24986/2/22.01.2018 Domeniul cultural artistic, teatru Poziţia 1227

SESIUNE NAȚIONALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
METODICE
,, COPILĂRIA PRIN POVEȘTI ȘI AMINTIRI”
,, Copilăria este comoara cu povești nemuritoare”
Valeria Mahok
Coordonatori:
Prof. Zoica Popescu–inspector şcolar pentru educaţie timpurie
Prof. Calancea Alina– director Grădiniţa cu P.P. Nr. 10, Huși
Prof. Berica Ecaterina– director Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 , Huși
Prof. Guțu Mihaela– director Grădiniţa cu P.P. Nr. 12, Huși
Prof. Pascal Liliana – Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 , Huși
Comisia de organizare:
Grădiniţa cu P.P. Nr. 10 , Huși: Calancea Alina, Boțu Tatiana, Butnaru Cristina, Braniște
Leonte Mihaela, Năstase Liliana, Negru Lenuța, Țabăra Maricica, Turbatu Nina, Stoian
Mihaela, Damian Ionela.
Grădiniţa cu P.N. Nr. 4 Huși: Arhiri Marilena, Bălțatu Ana- Maria, Bobârnat Gabriela.
COLABORATORI:
Prof. Plăcintă Gabriela –Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
Ing. Ciupilan Ioan , Primăria Municipiului Huși;
Prof. Popa Cristinel – director C.C.D . Vaslui;
Jurist Tudose Alina Cipriana, director Biblioteca Municipală ,, Mihai Ralea ” Huși
Prof. Caprariu Carmen, responsabil structură Clubul Elevilor și Copiilor Huși
Prof. Todeilă Ana-Elena-director Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui
Prof. Ghiurţu Irina Ofelia - director Grădiniţa cu P.P. NR. 5 Vaslui
Prof. Munteanu Anişoara-director Grădiniţa cu P.P. nr. 9 Bârlad
Prof. Moroșanu Cristina-director Grădiniţa cu P.P. ,,Norocel” Negrești Vaslui
Prof.Lefter Cristina- director Grădiniţa cu P.P. NR. 3 Vaslui
Prof. Lefter Daniela-Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Vaslui/structură a Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Cantemir” Vaslui;
Prof. Mocanu Cristina-director Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Vaslui.
Prof. Ştirbu Săndica-Grădiniţa cu P.N. Nr. 11 structură a Şcolii Gimnaziale „Constantin Motaş”
Vaslui;
Prof. Nane Gina-director Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui.
Prof.Șelaru Alina -director Grădiniţa cu P.P. Nr. 18 Vaslui.
Prof. Turbatu Balan Dorinela-Grădiniţa cu P.P. Nr. 19/ structură a Şcolii Gimnaziale„ Alexandra
Nechita” Vaslui;
Prof. Tudose Sorina- Grădiniţa cu P.P. Nr. 21/ structură a Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”
Vaslui.
Ed.Duluman Nadia - Grădiniţa cu P.N. Satu –Nou, Muntenii de Sus ,Vaslui

ARGUMENT
Copilăria nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferită de basme, poveşti şi
povestiri. În atmosfera aceasta preşcolarul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv, însoţind
firul povestirii care se deapănă într-o lume total necunoscută uneori, copilul face un imens efort
de a şi-o reprezenta şi de a judeca în raport cu factorii psiho-somatici şi genetici. Copilul este
creatorul propriilor imagini și păstrătorul propriilor amintiri.
Efortul lui de a-şi imagina şi înţelege acţiunea povestirii nu poate fi conceput în afara
unei gimnastici imense a memoriei, gândirii, voinţei şi a limbajului.
Corespunzând setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta “de ce“-urilor,
literatura pentru copii este uşor asimilată, oferind exemple pozitive demne de urmat, dar şi
condamnând pe cei ce sunt purtătorii trăsăturilor negative de voinţă şi character. Activitatea de
povestire are valenţe informative şi formative. Copiii asimilează diverse informaţii, dar în acelaşi
timp prin povestiri, poveşti şi basme li se satisface nevoia de cunoaştere şi afectivitate, se
stimulează imaginaţia şi se constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare.
Povestea iluminează, deoarece se adresează intuiţiei şi fanteziei, lărgind spaţiul interior al
copilului, reprezentând totodată o lecţie de viaţă care sparge vechiul tipar al conflictului cu care
este familiarizat, este un vehicol foarte potrivit pentru modele comportamentale şi valori morale,
schimbarea de poziţiei îi este doar sugerată şi are mai mult caracter de joc, mesajul este preluat
la fel ca mesajul unui vis, nefiind legat direct de experienţa vieţii reale, aduce soluţii cu totul
neaşteptate, cu efort emoţional pozitiv, ajungând chiar să contrazică logica şi obişnuinţa.
Povestea e prezentă prin mesajul său specific in sufletul și amintirile copilului, făcându-l a
înţelege modul în care, receptarea dureri și a speranţei pot echilibra, într-o logică bine structurată
a gândirii pozitive, pornind de la elemente ca: bucurie, speranţă, şansă, atitudine, înţelegere şi
acceptare.
Toate aceste lucruri vin să justifice concluzia că aceşti ani ai fanteziei, ai poveştilor,
trebuie valorificaţi maximal în perioada vârstei preşcolare. Copiii trăiesc cu adevărat întâmplările
din poveşti, se identifică cu personajele, iar datoria noastră este aceea de da copiilor aripi să
zboare.
SCOP :
Valorificarea povestilor și amintirilor în dezvoltarea socială, emoțională şi cognitivă a copilului,
prin exprimarea trăirilor şi sentimentelor faţa de lumea fermecată a copilăriei.
OBIECTIVE:
O1. Crearea oportunităţii unui schimb de experienţă între cadrele didactice din 25 de
judeţe ale ţării pe tema ,, Copilaria prin povesti si amintiri ”;
O.2. Valorificarea experienţelor pozitive si a exemplelor de bune practici obţinute în
cadrul procesului instructiv-educativ.
GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice din grădiniţe şi şcoli din ţară.
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:
05.06.2018 -Grădiniţa cu P.P. NR.10 Huși.

Programul zilei:
 9.30 – 10.00 - primirea invitaţilor şi a participanţilor, vizitarea grădiniței;
 10.00 – 10.15 - deschiderea oficială a activităţii;
 10.15 – 10.45 - moment artistic;
 10.45 – 12.00 - lucrările sesiunii de referate şi comunicări metodice;
 12.00 – 13.00 - concluzii finale.
 13.00 - 14.00- Vizitarea monumentului istoric – Biserica Catolică ,, Sfânta Maria” Huși
Auxiliar didactic CD cu ISSN : ,, COPILĂRIA PRIN POVEȘTI ȘI AMINTIRI”
Secţiuni:
1. Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze tema simpozionului.
2. Exemple de bună practică ( proiecte educaţionale, proiecte pentru opţionale, povești create
de educatoare).
Condiţii de participare:
- se recomandă ca lucrările să abordeze aspecte practice ale temei care pot fi valorificate ulterior
şi de către alţi participanţi
Înscrierea participanţilor : pe baza fişei de înscriere, alături de lucrare se trimite şi materialul
pregătit pentru publicare până la data de 5 mai 2018, pe adresele de e-mail:
alyvip74@yahoo.com
Numele fişierului ataşat, expediat pe adresa de e-mail menţionată mai sus, trebuie să fie:
Nume şi prenume - Titlul lucrării
Nu se percepe taxă de înscriere!
Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, cu caractere
româneşti, tehnoredactată la un rând, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele autorului (max 2
autori), unitatea şcolară, şi va avea cel mult 6 pagini.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei;
Lucrările sesiunii de referate şi comunicări metodice se vor desfăşura la sediul Grădiniţei
cu P. P. Nr. 10 Huși, pe data de 05.06. 2018 începând cu ora 9,30.
Timp de prezentare pentru fiecare participant: max 10 minute.
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
LUCRĂRILE CARE NU VOR ÎNDEPLINI CONDIŢIILE DE MAI SUS NU VOR FI
PUBLICATE.
Perioada de înscriere 05.04 2018 - 05.05. 2018
Pentru participările indirecte, mapa simpozionului va fi trimisă prin poştă, la adresa
specificatã în fişa de înscriere până la data de 16.06.2018.
Persoane de contact:
 prof. Calancea Alina - 0766509068
 prof. Bobârnat Gabriela - 0763638471

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SESIUNE NAŢIONALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI METODICE
,, COPILĂRIA PRIN POVEȘTI ȘI AMINTIRI”
EDIȚIA a IX-a
Date despre participant(i):
Nume:....................................................................................................
Prenume: ..............................................................................................
Adresa:
............................................................................................................................................................
...............................................................................
Localitatea:..........................................................................
Judeţ:............................................................................................................
Telefon:........................................................................................................
Adresã de e-mail:...............................................................................
Unitatea şcolară:................................................................................
Date despre lucrare:
Secţiunea I Tema lucrării:..................................................................................
...........................................................................................................................
Secţiunea a II a Tema lucrării:..................................................................................
...........................................................................................................................
Mod de participare:
direct……
indirect…

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/gradinitacu-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: Copilăria, basmul cel mai minunat!
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 2018).
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,
Prof. Ana-Elena Todeilă

…………………………………..
Director,
Prof. ……………………..

