
                                                           



 

                                                                            MOTTO: 

                   ,,Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății” 

                                                                                                       N. Iorga 

  COORDONATORI: 

 Prof. Zoica Popescu–inspector educaţie timpurie 

 Prof. Cristina Lefter – director Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui 

 Prof. Buză Ileana Magdalena 

 Prof. Anton Gabriela 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: 

Prof. Chiriac Mihaela 

Prof. Dănilă Ecaterina 

Prof.  Șenchiu Fănica 

Prof.  Angelica Costin 

Prof. Alina Borza 

Prof. Atofanei Iftime Daniela 

Prof.  Munteanu Mihaela 

Prof.  Ana Maria Scînteie 

Prof. Nela Cazacu 

Prof. Marina Mihu 

Prof. Rotaru Apostol Manuela 

Prof. Rotaru Vasilica Iuliana 

Educ. Maria Strat 

Educ. Irina Crăciun 

Educ. Vrabie Simona 

Educ. Ermesa Monica 

 

 

 

 

COLABORATORI:    

 Prof. Gabriela Plăcintă – Inspector Şcolar General,  

 Prof. Popa Cristinel – director CCD Vaslui; 

 Ing. Pavăl Vasile, Primăria Municipiului Vaslui; 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUŢII PARTENERE: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;  

 Primăria Municipiului Vaslui; 

 Casa Corpului Didactic Vaslui; 

 Lecole maternelle ,,Fuon Cauda”- Franța 

 Creşa Nr.8,,Prichindel,, Cahul, Republica Moldova 

 Grădinița cu P.P.Nr.12 –Huși, județul Vaslui 

 Grădinița cu P.P.Nr.5 ,Bârlad, județul Vaslui 

 Grădinița cu P.P.Nr.2 6–Iași, județul Iași 

 Grădinița cu P.P.Nr.15 –Suceava, județul Suceava 

 Grădinița cu P.P.Nr.1 -Arad, județul Arad 

 Grădinița cu P.N ,,Sfânta Agnes, Popești Leordeni –București 

 Grădinița cu P.P,,Veseliei,, -Năvodari,Județul  Constanța 

 Grădinița cu P.N ,,Copăcioasa,, județul Gorj 

 Grădinița cu P.P.Nr.40,Ploiești,Județul  Prahova 

 Școala Gimnaziala Devesel- județul Mehedinți 

 Școala Gimnaziala Gabriela Marinescu- Grădinița cu PN,Bîrsești -județul Argeș  

 Grădinița cu P.P.Nr.12 Huși ,județul Vaslui 

 Școala CSEI,,Constantin  Pufan ,,Vaslui, județul Vaslui 

 Grădinița cu P.P.Nr.9-Câmpina, județul Prahova 

 Școala Gimnazială Zvoriștea,județul Suceava 

 Grădinița cu P.P.Nr.59,Galați ,județul  Galați 

 Școala Gimnazială Nenciulești, județul Teleorman 

 Grădinița cu P.P,,N. Romanescu,Craiova,județul Dolj 

 Școala Gimnazială Darova, structură Gradinița cu PN,,Șacoșu Mare ,județul Timiș 

 Școala  Gimnazială Pârau ,Grădinița cu P.N ,Venetia de Sus, jud.Brasov 

 Centrul de Educatie Incluziva nr. 2, Municipiul Ploiesti 

 Grădinița cu PP, Martisor, sector 4, Bucuresti,Județul București 

 Grădinița cu P.P.Nr.1 –Sannicolău Mare , județul Timiș 

 Grădinița cu P.P.Nr.20 –Timișoara, județul Timiș 

 Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, -Gradinița cu PN,Mărășeni, județul Vaslui 

 Școala Gimnazială Nr.2 Resița -, județul Caraș-Severin 

 Școala Gimnazială Nr.12 8,Bucerești-, județul București 

 Grădinița cu PP.Step by step.Nr.12,Alba Iulia,județul Alba Iulia 

 Grădinița cu P.P.Nr.2 –Dicănești, județul Timiș 

 Grădinița cu P.P.Nr.56 –Brăila, județul Brăila 

 Grădinița cu P.P.Nr.32,Brașov ,județul  Brașov 

 Grădinița cu P.P.Nr .116,sector 1, Bucuresti,Județul București 

 Grădinița cu P.P.Nord .1,Rîmnicu Vâlcea ,Județul Vâlcea 

 Grădinița cu P.P,, Cuvioasa Parascheva –Iași, județul Iași 

 Grădinița cu PN.Bistra ,,Alba Iulia,județul Alba  

 Școala Gimnazială ,,Florea Mureșanu,, -Suciu de Sus, județul Maramureș 

 Grădinița cu P.N.Nr .6, Călărași,Județul Călărași 

 Școala Gimnazială ,,Gabriel Marinescu,, -Gradinița cu PN,Bîrsești, județul Argeș 

  

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENT 

Învăţământul preşcolar românesc, încă de la începuturi (23 aprilie 1881), a fost receptiv şi a 

răspuns prompt noutăţilor din domeniul educaţiei copiilor mici, asimilând idei, concepţii şi practici 

inovative, inspirate din cercetările din ţară şi din străinătate. Primele exemple semnificative sunt cele 

care privesc absorbţia rapidă a ideilor froebeliene (în a doua jumătate a secolului IX) şi ale pedagogiei 

montesoriene (în prima jumătate a secolului XX) în spaţiul educaţiei copilului mic. Ambele curente au 

avut un puternic răsunet în plan european, dar în aceeaşi măsură în plan naţional.  

 În afară de acestea, câteva evenimente din istoria învăţământului preşcolar merită să fie trecute 

în revistă, tocmai pentru a demonstra faptul că preocuparea pentru dezvoltarea învăţământului preşcolar 

a existat continuu şi că, ipostazele pe care le-a traversat au fost multe şi diferite, evoluţia sa este una 

frumoasă şi benefică. 

 Iată de ce, considerăm că abordarea acestei teme în cadrul simpozionului este importantă în 

acest an aniversar şi vă lăsăm să o abordaţi, fiecare după interesul şi implicarea pe care o arătaţi. 

 

SCOP: 

 Diseminarea unor exemple de bună practică, din trecut şi prezent, în rândul cadrelor didactice 

din învăţământul preşcolar cu privire la activitatea şi experienţa proprie în cariera didactică. 

 

OBIECTIVE: 

- Realizarea unui schimb de experienţă între grădiniţe; 

- Promovarea bunelor practici în activitatea de educare;  

- Implicarea activă a copiilor preșcolari în activitatea de creație. 

GRUP ŢINTĂ:  

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar -  din județ si din țară 

 Părinții copiilor preșcolari 

 Reprezentanți ai comunităţii.      

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 30  martie 2019 –Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1.  Secţiuni : 

SECȚIUNEA I.  Referate şi comunicări ştiinţifice, exemple de bune practici care vizează o serie 

de aspecte legate de dezvoltarea și activitatea copilului în perioada preșcolarității, (paralelă 

trecut/prezent între modele de proiectare, materiale didactice și activităţi extracurriculare ale 

cadrelor didactice cu tema „Trecut și prezent în învățământul preșcolar”. 

 

       SECȚIUNEA  II. Concurs de creații plastice:  

-  o lucrare plastică având ca temă activitatea copilului în grădiniță, realizată în orice tehnică de 

lucru (desen, pictură) - trimis prin poștă 

-  o singură lucrare de  cadru didactic îndrumător. 

 

2. Cerinţe de tehnoredactare: 

Secțiunea I                  

 Titlul se scrie pe primul rând, cu majuscule, font Times New Roman, size14, Bold, ; 

 Pe rândul următor  se va scrie autorul şi instituţia ( fără prescurtări), tot cu majuscule, cu font 

Times New Roman, size 12, Bold, ; 

 Textul se va scrie la două randuri de instituţie; 

 Tehnoredactarea textului : Microsoft Office Word 2003/2007, font Times New Roman, size 12, 

Normal, la un rand, margini egale de 20 mm, text aliniat „justified”; 

 Lucrarea trebuie să conţină contribuţii personale, să respecte condiţiile de redactare şi drepturile 

de autor; 

 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele care nu 

respectă condiţiile de redactare; 

 Lucrările care nu respectă tematica propusă nu vor fi luate în considerare;            

 Lucrarea va avea maximum 3 pagini; 

 Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice iar alineatele vor fi evidenţiate cu TAB; 

 Lucrarea va avea maxim 2 autori. 

 

Secțiunea II 

  Lucrare plastică in orice tehnică de lucru, pe verso fiind specificate: tema lucrării, numele şi 

prenumele autorului, vârsta, grupa/clasa, cadrul didactic îndrumător şi unitatea şcolară. Nu se 

admit contestaţii. Lucrările nu se returnează. 

 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii .  

 La grupa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor 

îndrumătoare. 

 

3. Înscrierea participanţilor:  

 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic/echipă (anexa 1) şi acordul de parteneriat 

(anexa 2), pentru fiecare grădiniţă participantă, în dublu exemplar vor fi completate şi trimise în 

plic recomandat (acesta va conţine şi un plic autoadresat, timbrat corespunzător) până la data de 

22. 03. 2019 (data poştei) pe adresa grădiniței: Grădinița cu P.P. Nr. 3 Vaslui, Str. Gheorghe 

Racoviță, Nr. 191, Cod poștal 730082 



 Pe formularul de înscriere se menţionează participarea directă sau indirectă  

 Persoanele care participă la simpozion la sectiunea I vor expedia referatul, în format electronic,  

împreună cu fişa de însciere şi acordul de parteneriat, (Anexa 1/anexa 2),  până la data de   22. 

03. 2019, prin e-mail: magdalenabuza@yahoo.com, gabrielabagdasar@yahoo.com. 

 Numele fişierului ataşat, expediat pe adresa de e-mail menţionată mai sus, trebuie să fie: Nume 

şi prenume - Titlul lucrării. 

4. Taxa de participare: Fără taxă de participare 

5. Organizare: 

 Locația în care se va desfăşura simpozionul cu participare directă este  Grădinița cu P.P. Nr. 3 

Vaslui, 

 Materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 10 minute. 

 Organizatorii vă pun  la dispoziţie laptop și LCD pentru  prezentare. 

 Participanţii vor primi mapa simpozionului ce va cuprinde diplome de participare şi DVD  cu 

ISSN cu materialele prezentate în cadrul simpozionului. 

 Lucrarile de la sectiunea II  vor fi afișate în cadrul expoziției simpozionului de la CCD Vaslui 

 Cadrele didactice din ţară pot opta şi pentru participarea indirectă, mapa simpozionului fiind 

trimisă prin poștă.  

 

EVALUAREA  ACTIVITĂŢII :  

 Prin numărul de participanţi; 

 Impactul în rândul copiilor şi cadrelor didactice; 

 Modul de reflectare în media; 

 Realizarea unui CD-ul simpozionului cu ISSN. 

 

MEDIATIZARE:  

 Trimiterea de invitaţii prin intermediul adreselelor de poştă electronică ale cadrelor didactice şi 

unităţilor şcolare; 

  Postarea pe Facebook şi pe site-ul grădiniţei; 

  Prin intermediul Comisiilor metodice şi Cercul pedagogic, Mass-media, Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor. 

 Intervenții online din partea grădinițelor partene din Franța și Republica Moldova 

 Expunerea lucrărilor simpozionului în cadrul  expoziției CCD Vaslui 

 

DISEMINARE:  

 Diseminarea rezultatelor activităţii în cadrul Consiliului profesoral, a şedinţelor cu părinţii, 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, Comisiilor metodice; Mass-media. 

                   

CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII : 

 Diplome  pentru cadrele didactice participante la simpozion și pentru preșcolari. 

 CD-ul simpozionului cu ISSN; 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:  

9,30-9,45 – Primirea invitaţilor;  

9,45-10,00 – Vernisajul expoziţiei 

10,00-10,30 – Cuvântul reprezentanţilor instituţiilor prezente la simpozion şi reprezentanții părinților; 

10,30-11,00 – Minispectacol 

11,00-13,00 – Prezentarea lucrărilor cadrelor didactice pe secţiuni; 

13,00-13,30 – Concluzii, înmânarea mapelor. 

mailto:magdalenabuza@yahoo.com


PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU RELAŢII SUPLIMENTARE : 

 prof. Lefter Cristina- lefcristina@yahoo.ro - 0785 293 570 

 prof. Buză Ileana Magdalena  -magdalenabuza@yahoo.com. 0745135789 

 prof. Anton Gabriela – gabrielabagdasar@yahoo.com  0769607621 

 

 

Director, 

Prof.  Lefter Cristina 
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ANEXA 1 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

                                                          SIMPOZION INTERNAȚIONAL   

                                        „GRĂDINIŢA MEA- TĂRÂM DE JOC ŞI ÎNVĂŢARE” 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ................................................................................................................ 

ADRESA DE DOMICILIU: Str. ........................................................... nr. ........ Bloc ........ scara ......  

ap. ........ cod poştal .................... localitate .........................comuna………………judeţ.................... 

TELEFON FIX / MOBIL ...................................................................................................................... 

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

GRĂDINIŢA ..................................................................................................................................... 

ADRESA 

GRĂDINIŢEI..................…................................................................................................................ 

TELEFONUL GRĂDINIŢEI .............................................................................................................. 

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

JUDEŢUL .......................................................................................................................................... 

SECŢIUNEA LA CARE PARTICIP  ŞI TITLUL LUCRĂRII: 

SECŢIUNEA I........................................................................................................................................ 

 

SECŢIUNEA  II......................................................................................................................................... 

Nr/crt Numele și prenumele preșcolarului Grupa 

   

 

PARTICIPARE:  

DIRECTĂ/INDIRECTĂ............................................................................................................ 

ADRESA UNDE SE TRIMIT  DIPLOMELE............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

Încheiat azi …………………………… 

 

1. Părţile contractante: 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str Gh. Racoviţă, Nr 191, Tel/fax.: 

0235\361865 reprezentată de director, prof. Lefter Cristina şi coordonatorii simpozionului: prof. Buză 

Ileana Magdalena şi Anton Gabriela - în calitate de aplicant 

și 

GRĂDINIŢA………………..................................................................................Str.……………....….., 

Nr……, Localitatea …............................., Comuna………………........., Judeţul……………......……… 

reprezentată de ………….................................................................................., în calitate de director şi 

......................................................................................................................................................, partener  

în cadrul simpozionului Internațional  - „GRĂDINIŢA MEA- TĂRÂM DE JOC ŞI ÎNVĂŢARE” cu tema: 

„Trecut și prezent în învățământul preșcolar”. 

 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă a  simpozionului 

regional 

3.  Grup ţintă: cadre didactice  

4.  Obligaţiile părţilor: 

A) Aplicantul se obligă : 

- să informeze grădiniţele despre organizarea simpozionului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului; 

- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice participante. 

 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze simpozionul în instituţii; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului; 

 

5. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul școlar 2018-2019. 

6. Clauze finale ale acordului: 

  Simpozionul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii 

de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

                   Aplicant,                                                                                           Partener, 

Director  Grădinița cu P.P. Nr.3 Vaslui                                                             Director, 

               Prof. Lefter Cristina                                                               _____________________ 


