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INSTITUŢII PARTENERE:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
Primăria Municipiului Vaslui;
Casa Corpului Didactic Vaslui;
Centrul Judeţean de Resurse şi asistenţă Educaţională Vaslui;
Grădinița „Romanița” Todirești- Republica Moldova
Grădinița cu P.P. nr. 18, Focșani;
Grădinița cu P.N. ”Orizont” Râmnicu Sărat – jud.Buzău
Grădinița cu P.P. nr. 39 Brăila
Grădinița cu P.P. nr. 47 Brăila
Grădinița cu P.P. ”Agricola” Bacău
Grădinița cu P.N. ”Motanul încălțat” Galați
COORDONATORI:
Prof. Zoica Popescu–inspector educaţie timpurie
Prof. Dănilă Ecaterina
Educ. Atofanei-Iftime Daniela

ECHIPA DE ORGANIZARE: Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Vaslui
ARGUMENT:
Procesul de învăţământ are ca obiectiv prioritar educarea creativităţii, având în vedere că premisele
comportamentului creativ, deprinderile creative, precum şi stilul de muncă creativ se formează în
şcoală, de la vârste mici, sub influenţa factorilor educativi. La copiii mici procesul creativ este o unitate
dinamică ce se caracterizează mai degrabă prin spontaneitate şi intuiţie decât printr-o serie de tehnici
logice şi rezolvarea problemelor.
Creativitatea presupune, un produs nou, original şi se referă la găsirea unor soluţii, idei, probleme,
metode care au fost stabilite prin efort propriu de gândire şi acţiune.
În procesul de învăţământ, prin creativitate se urmăreşte formarea şi cultivarea unor capacităţi de
cunoaştere care devin absolut necesare în procesul creator real de mai târziu, prin supleţea, eleganţa,
note de originalitate în soluţiile folosite pentru rezolvarea sarcinilor de învăţare.Dezvoltarea
şi
cultivarea creativităţii se poate realiza la toate disciplinele din învăţământ.
Educatorii sunt din ce în ce mai convinşi că educaţia la timpul viitor nu mai poate fi concepută în afara
unui efort dinspre modelarea creativităţii.
SCOP:
Diseminarea unor exemple de bună practică în rândul cadrelor didactice cu privire la activitatea şi
experienţa proprie în domeniul inovării în educaţie/dezvoltării educaţiei
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 - nivelul preşcolar.
Părinții copiilor preșcolari
Reprezentanți ai comunităţii
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Avizat,
Inspector școlar pentru activități extrașcolare

REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Secţiuni :
I. Referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice cu tema „Creativitatea – nucleul educației
viitoare”.
II. Exemple de bune practici: modele de activităţi, materiale didactice, auxiliare, opţionale şi proiecte
educaţionale pe aceeași temă.
III. Concurs de artă plastică: ”Grădinița mea – tărâm de joc și învățare” orice tehnică de lucru - 2
lucrări pentru un cadru didactic îndrumător.

2. Cerinţe de tehnoredactare:
Secțiunea I, II












Format A4;
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 III







Planşe format A4, orice tehnică de lucru, pe verso fiind specificate: tema
lucrării, numele şi prenumele autorului, vârsta, grupa/clasa, cadrul didactic îndrumător şi
unitatea şcolară
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare.
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: Persoanele care participă la simpozion vor expedia lucrarea integrală, în
format electronic împreună cu fişa de însciere şi acordul de parteneriat, (Anexa 1/anexa 2), până la
data de 10.05.2017, prin e-mail: cati_danila@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:





Materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 10 minute.
Organizatorii vă pun la dispoziţie calculatoare şi videoproiectoare.
Participanţii vor primi mapa simpozionului ce va cuprinde diplome de participare şi
DVD cu ISSN cu materialele prezentate în cadrul simpozionului.
Cadrele didactice din ţară pot opta şi pentru participarea indirectă, diplomele de
participare vor fi trimise prin poștă.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII :






Prin numărul de participanţi;
Impactul în rândul copiilor şi cadrelor didactice;
Calitatea lucrărilor primite;
Modul de reflectare în media;
Realizarea unui CD-ul simpozionului cu ISSN.

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;
10,30-11,00 – Minispectacol
11,00-13,00 – Prezentarea lucrărilor cadrelor didactice pe secţiuni;
13,00-13,30 – Concluzii, înmânarea mapelor.
PERSOANĂ DE CONTACT PENTRU RELAŢII SUPLIMENTARE :


prof. Dănilă Ecaterina- cati_danila@yahoo.com - 0754 900 929



educ. Atofanei- Iftime Daniela – danielaatofanei@yahoo.com- 0728082730

Director,
Lefter Cristina

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION REGIONAL CU TEMA:

„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.........................................................................................................................................
SECŢIUNEA III
Nr/crt

Numele și prenumele preșcolarului

Grupa

PARTICIPARE:
DIRECTĂ/INDIRECTĂ............................................................................................................

ANEXA 2

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi ……………………………
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.
Dănilă Ecaterina/ Atofanei-Iftime Daniela - în calitate de aplicant
și
GRĂDINIŢA………………………………………………………………………….
Str.………………………………………………….., Nr……, Localitatea ……………………………,
Comuna………………., Judeţul…………………… reprezentată de …………......................................,
în calitate de director şi ................................................................................................, partener în cadrul
simpozionului regional - „GRĂDINIŢA MEA- TĂRÂM DE JOC ŞI ÎNVĂŢARE”.
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 pe perioada anului 2016.
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,

