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PROIECTUL ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE
A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
● Numele instituţiei organizatoare: Grădinița cu Program Prelungit “Nicolae Romanescu “
● Date de contact instituţie :
Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, Nr. 22,
Tel/fax 0251 533 828 ; 0351 808 092,
E-mail : gradinitanromanescu@yahoo.com,
Site : www.gradnromanescu.gradinite.edu.ro
● Echipa de coordonare a activităţii de perfecţionare :
Director Prof. Ușurelu Laura;
Prof. Busduceanu Mirela;
Prof. Mihai Violeta;
Prof. Ortilă Mariana;
Prof. Pădureanu Valeria;
● Persoana de contact –Prof. Ortilă Mariana 0730098012
Prof. Busduceanu Mirela 0765111324
Prof. Casangiu Adriana- Daniela 0722495292
B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE

● Titlul: Rolul proiectelor educaţionale în formarea personalitătii

copilului si dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
● Tipul activităţii de perfecţionare: simpozion
● Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare - internaţional;
● Număr de cadre didactice participante (conform art.8, lit. a, b): 90 din care 6 participări
directe internaţionale
● Parteneri:
- Inspectoratul Școlar al Județului Dolj,
- Casa Corpului Didactic Dolj,
- Institutul de Cercetari Socio Umane C.S. Nicolăescu Plopşor al Academiei Romane
- Europe Direct Craiova
-unităţi şcolare partenere ale aplicantului, din parteneriatul multilateral ACTIVE FOR EU
realizat cu sprijinul financiar al programului Comenius, nr. ref. COM–11–PM–227 DJ–FR:
 JEAN BAFFIER Nursery school, Bourges- FRANŢA,
 No. 16 RUSALKA Kindergarten, Vidin- BULGARIA,
 GALEAO Basic school with the cycle of pre-school, Funchal- PORTUGALIA,
 DEĞİRMENBAŞI Primary school Çarşamba, Samsun, - TURCIA
- alte unitati şcolare interesate de la nivel internaţional
- unităţi şcolare interesate din România
- parteneri media locali
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● Invitaţi:
Inspector Școlar General, Prof. Georgică Bercea-Florea
Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Popescu Luminiţa
Inspector Școlar General Adjunct, Cotescu Nicuşor
Director CCD Dolj, Prof. Vasile Ştefan
Director Institutul de Cercetari Socio Umane C.S. Nicolăescu Plopşor al Academiei Romane
Prof. Univ. Dr. Avram Cezar
Inspector Școlar M.R.U.: Neaţu Mădălina
Inspector Şcolar Management: Dragnea Alexandru
Inspector Şcolar pentru învăţământ preşcolar, Prof. Geta Gavrilescu
Inspector Şcolar pentru activitatea educativă formală şi nonformală, prof. Simona Chiriţă
Inspector Şcolar pentru activitati şi proiecte educaţionale, prof. Ani Drăghici
Director adj. al C.T.A.M. Constantin Brâncuși Craiova, prof. Calangiu Marinela
● Locaţia: Grădinița cu Program Prelungit ”Nicolae Romanescu” Craiova
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
● Argument, justificare, context (analiza de nevoi)
Proiectele educationale ofera in permanenta atat copiilor cat si cadrelor didactice
oportunitatea unor noi contexte de invatare. Prin flexibilitatea lor proiectele pot si trebuie sa fie
personalizate de catre cadrul didactic in masura resurselor de care dispune la un moment dat,
trebuind sa tina seama de specificul grupului tinta. Astfel in fiecare an proiectele educationale se
adapteaza in functie de partenerii disponibili si resursele umane si materiale, dar si in raport de
grupa de copii la care sunt aplicate. Sunt deci reluate aceleasi proiecte dar cu implicarea altor grupe
de copii, sunt continuate proiecte din anii anteriori cu obiective extinse, sunt adaptate proiecte
implementate anterior sau sunt initiate proiecte noi. De se sunt atat de importante proiectele
educationale si care sunt orientarile actuale legate de acestea sunt intrebari al caror raspuns in vom
cauta pornind de la ideile care urmeaza.
Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa şi deschiderea spre inovaţii
solicită un model al personaităţii umane care să fie capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI
care s-a anunţat a fi un mileniu al schimbărilor continue. Educaţia devine în acest context
imboldul progresului social, exigenţele timpului an de an suscită noi abordări şi valorificări ale
ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice în scopul formării unei
generaţii tinere capabile să asigure în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune
socială sporită, condiţii optime pentru dezvoltare şi progres. Prezentul solicită afirmarea unei
personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul și de aceea educaţia este considerată o
dimensiune-cheie în formarea ființei umane. Comunitatea de învăţare este mediul de formare a
atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor elevului. Participînd şi cooperînd, demonstrînd interes
pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, elevul trăieşte o
continuă schimbare de comportament, acumulează experienţe prin care îşi racordează existenţa
personală la dinamismul vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul propriu şi al societăţii.
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În aceste condiții educatia este aceea care trebuie să găsească noi și diverse modalități de
formare și dezvoltare plenară a copilului, iar în cadrul acestora un rol deosebit revine activității
extrașcolare , proiectelor educaționale defășurate. De aceea educaţia de bună calitate presupune
aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi,
societatea civilă, media şi comunitate. Astfel prin proiectele educationale se stimulează şi susţine
curiozitatea, interesul şi entuziasmul în cadrul proiectelor de cercetare, satisfacţia generată de
activitățile deosebite desfășurate și se consolidează relaţia cu comunitatea prin sesizarea opiniei
publice faţă de problemele şcolii, se exerseaza competențele lingvistice, organizatorice și se
stimuleaza spiritul inovativ în educatie atat pentru cadrele didactice cat si pentru copii.
În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine
Consiliului Europei care a recomandat direcţii de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului
echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva
contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale.
Profitand de experientele insusite si de colaborarile deschise la nivel international în
perioada 2011-2013 cand în cadrul grădiniţei noastre a fost implementat parteneriatul
multilateral “Active cityzenschip, tolerance, interculturality – values in education for Europe”
(ACTIVE FOR EU) realizat cu sprijinul financiar al Programului Comenius (nr. ref. COM-11-PM- 227DJ- FR), se va incuraja participarea directa si indirecta a partenerilor din Bulgaria, Franta,
Portugalia si Turcia in cadrul simpozionului, dar si a altor parteneri internationali.
Propunem astfel desfășurarea î n c o n t i n u a r e a acestei manifestari metodice, ca o
modalitate de perfecționare continua și de stimulare a performanțelor profesionale ale
cadrelor didactice participante precum şi de diseminare a bunelor practici şi valorizare a
rezultatelor obţinute în cadrul diverselor proiecte educaţionale.

● Scopul
Evidențierea rolului proiectelor educaționale în formarea armonioasă a personalității
copilului și în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
● Obiectivele specifice ale activităţii:
-Identificarea modalităţilor în care proiectele educaţionale pot contribui concret la
formarea copiilor şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
- Diseminarea şi valorizarea experienţelor, bunelor practici şi rezultatelor obţinute în cadrul
proiectelor educaţionale desfăşurate
● Grupul-ţintă: cadre didactice care au fost implicate în diverse proiecte educaţionale,
inclusiv proiecte finanţate din fonduri europene.
● Durata (iniţiere - finalizare): 07.02- 31.08. 2014
● Descrierea activităţilor
a. Activitatea nr 1
b. Tipul activităţii: Proiectarea documentației pentru activitate
c. Data/perioada de desfăşurare: 30.01.2013-10.02.2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se revizuiesc argumentul activității, obiectivul general și obiectivele specifice,
partenerii implicați, activitățile desfășurate, modalitățile de monitorizare și evaluare,
regulamentul de desfăşurare.
e. Responsabil: Prof. Casangiu Adriana- Daniela, prof. Ortila Mariana
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a.Activitatea nr.2
b. Tipul activităţii: Aprobarea documentaţiei
c. Data/perioada de desfăşurare: 10.02.2013-01.03.2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se supune spre aprobare documentaţia de către conducerea grădiniţei şi ISJ Dolj.
e. Responsabil: Prof. Busduceanu Mirela, prof. Ocroteala Elena

a.Activitatea nr. 3
b. Tipul activității: Lansarea şi popularizarea acțiunii
c. Data/perioada de desfăşurare: 01.03.2014-20.03.2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se vor posta anunţuri despre desfăşurarea simpozionului şi regulamentul de
organizare, pe site-ul CCD Dolj, pe formul MIE Dolj, pe site-ul grădiniţei, pe www.didactic.ro,
pe pagina de facebook a grădiniţei, prin mesaje e-mail adresate participantilor la prima
ediţie a manifestării, precum altor colaboratorilor anteriori.
e. Responsabili: prof. Casangiu Adriana- Daniela, prof. Mihai Violeta,
prof. Ocroteală Elena, prof. Rusu Mihaela

a. Activitatea nr. 4
b. Tipul activității: Înscrierea participanților, expedierea lucrarilor şi înregistrarea lor
c. Data/perioada de desfăşurare: 01.03.2014-14.03.2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Înscrierea participanţilor se va desfăşura, prin completarea fişei de înscriere anexată
regulamentului proiectului. Înscrierile vor fi trimise pe adresa de e-mail a simpozionului,
impreuna cu lucrarile in format electronic, iar taxa de participare se achita direct sau in cont.
Lucrarile vor fi inregistrate de coordonatori pe sectiuni, in program si in folderul corespunzator.
e. Responsabili:
sectiunea I Ortila Mariana, Busduceanu Mirela, Ocroteală Elena
sectiunea a II –a Casangiu Adriana- Daniela, prof. Pădureanu Valeria,
sectiunea a III-a prof. Bulacu Elena, prof. Mihai Violeta, Prof Rusu Mihaela.
a. Activitatea nr. 5
b. Tipul activității: Desfăşurarea simpozionului pe secţiuni;
c. Data/perioada de desfăşurare: 21 martie 2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Participanţii vor prezenta în plen materialele pregătite pe sectiuni.

SECŢIUNI
1. Rolul proiectelor educaţionale în formarea personalitătii copilului si dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice-comunicări
2. Proiectele educationale în context european - comunicari

3. Experiente din derularea proiectelor educaţionale- diseminări
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Participantii directi vor primi programul manifestarii, o adeverinta care sa ateste participarea si
publicatii informative.
e. Responsabil: directorul unităţii, echipa de coordonare si echipa de organizare.
a. Activitatea nr. 6
b. Tipul activității: Popularizarea bunelor practici;
c. Data/perioada de desfăşurare: 21 martie -11 aprilie 2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Imagini sugestive cu activităţile simpozionului vor fi postate pe site-ul unitatii si pe pagina
de facebook, pentru maximizarea impactului.
e. Responsabili: echipa de coordonare, prof. Casangiu Adriana- Daniela, prof. Bulacu Elena

a. Activitatea nr. 7
b. Tipul activității: Popularizarea produselor simpozionului;
c. Data/perioada de desfăşurare: 11 aprilie- 25 aprilie 2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Lucrările participante vor fi publicate pe o revista electronica inregistrata pe CD cu
ISSN care va fi distribuit participantilor o data cu diploma.
e. Responsabil:
Dir. Prof. Laura Ușurelu, Prof. Mihai Violeta, prof. Bulacu Elena - redactie generala, inscriptionare
Prof. Ortilă Mariana, Prof. Busduceanu Mirela, Prof. Rusu Mihaela- redactie sectiunea 1
Prof. Casangiu Adriana- Daniela, Prof. Penea Jana, Prof. Serban Carmen - redactie sectiunea 2
Prof. Costache Marinela, Prof. Ocroteala Elena, Prof. Tehei Carmen - redactie sectiunea 3
a. Activitatea nr. 8
b. Tipul activității: Monitorizare, evaluare si raportare;
c. Data/perioada de desfăşurare: 25 aprilie- 25 mai 2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Realizarea activităţilor va fi monitorizată permanent de echipa de coordonare. Evaluarea
internă se va realiza prin chestionare adresate participanţilor. Se va realiza şi o evaluare externă de
către CCD prin chestionarele specifice. Raportul activităţii va fi transmis către CCD.
e. Responsabil:
Sectiunea 1: Prof. Ortila Mariana, Prof. Mihai Violeta, prof. Dincu Alina, prof. Ciuca Mihaela
Sectiunea 2: ed. Antoneanu Elena, Prof. Casangiu Adriana, Prof. Busduceanu Mirela, ed.
Drăgoi Cinoneva.
Sectiunea 3: Ed. Barbu Viorica, Prof. Pădureanu Valeria, Prof. Stanciu Aurelia, Prof. Popa Nela
a. Activitatea nr. 9
b. Tipul activității: Atestarea participarii;
c. Data/perioada de desfăşurare: 25 mai- 31 august 2014
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se vor realiza si expedia diplomele participantilor pe sectiuni si CD-ul cu ISSN.
e. Responsabil: ISJ Dolj, CCD Dolj, directorul unitatii organizatoare, echipa de coordonare si
ed. Barbu Viorica, prof. Rusu Mihaela.
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● Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, modalitatea şi
indicatorii de evaluare a acestor rezultate
1.Imbunatatirea si structurarea informatiilor privind rolul proiectelor educaţionale prin
expedierea a 30 de comunicări.
2. Stimularea interesului cadrelor didactice pentru proiectele educationale in context
european prin prezentarea a 30 de comunicari
3.Creşterea numărului de activităţi de popularizare a bunelor practici prin prezentarea a 30 de
comunicări de diseminare-valorizare de bune practici.
4.Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a implementa proiecte educaţionale prin
publicarea unui DVD conţinând comunicările cadrelor didactice, experienţele şi bunele
practici în realizarea de proiecte educaţionale.
Evaluarea participarii se va realiza cantitativ având ca indicator realizarea numărului de
elemente propuse (comunicări, DVD) dar şi calitativ prin analiza chestionarelor şi calităţii
materialelor prezentate de partcipanţi. Evaluarea modului de organizare si coordonare se
va face pe baza de chestionar si analiza produselor obtinute. Evaluarea externă realizată
de CCD se va realiza în urma transmiterii raportului activităţii de către coordonatori.
● Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le
realizaţi în timpul implementării activităţii de perfecţionare propusă şi după încheierea acesteia
(kit-ul de marketing: comunicate de presă, articole presă, apariţii mass-media etc.) Pentru
promovare şi mediatizare se vor posta anunţuri pe site-ul CCD, forumul MIE Dolj, site-ul unităţii
si pagina de facebook, www.didactic.ro. Pentru diseminare se va publica CD- ul cu comunicări şi
se vor expune imaginile sugestive reprezentând bune practici. La desfăşurarea manifestării
va f i invitată mass-media prin comunicate de presă. Aspecte deosebite vor fi diseminate prin
articole în presă, pe site-ul si pagina de facebook a unitatii organizatoare.
● Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu
comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie dacă este
cazul (cel mult o pagină)
ISJ Dolj şi CCD Dolj- aprobare, consultanţă metodologică şi evaluare externă;
Academia Romana- informarea cadrelor didactice cu privire la modalitatile de
implicare in activitatile desfasurate cu copiii, consultanta stiintifica privind traditii si
cultura
Centrul Europe Direct- oferirea de publicatii informative
Alte unităţi şcolare interesate din ţară si din strainatate- asigurarea participării cadrelor didactice
aparţinând grupului ţintă, diseminare a bunelor practici.
Instituţii mass-media- mediatizare, diseminare şi valorizare.
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D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ :
a) Deviz estimativ
Nr.
crt.

Descrierea cheltuielilor

Sursa de finanţare
(sponsorizări/taxa de participare/venituri proprii)

Realizarea documentaţiei de aprobare şi a dosarului
1. activităţii, a materialelor de evaluare şi raportare

venituri proprii

2. Realizarea mapelor pentru participanti, diplome, CD

venituri proprii, sponsorizari, donatii

3. Transport, cazare si protocol participanti straini

venituri proprii, sponsorizari, donatii

4. Protocol participanţi

venituri proprii, sponsorizari, donatii
TOTAL: 1800RON

b) Mod de certificare: diplomă de participare, program
Director,
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Nicolae Romanescu”Craiova
Prof. Uşurelu Laura
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

Rolul proiectelor educaţionale în formarea personalitătii copilului si
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
SIMPOZION INTERNAȚIONAL
I.

ARGUMENT

Proiectele educationale ofera in permanenta atat copiilor cat si cadrelor didactice oportunitatea unor noi
contexte de invatare. Prin flexibilitatea lor proiectele pot si trebuie sa fie personalizate de catre cadrul
didactic in masura resurselor de care dispune la un moment dat, trebuind sa tina seama de specificul grupului
tinta. Astfel in fiecare an proiectele educationale se adapteaza in functie de partenerii disponibili si resursele
umane si materiale, dar si in raport de grupa de copii la care sunt aplicate. Sunt deci reluate aceleasi proiecte
dar cu implicarea altor grupe de copii, sunt continuate proiecte din anii anteriori cu obiective extinse, sunt
adaptate proiecte implementate anterior sau sunt initiate proiecte noi. De se sunt atat de importante
proiectele educationale si care sunt orientarile actuale legate de acestea sunt intrebari al caror raspuns in
vom cauta pornind de la ideile care urmeaza.
Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa şi deschiderea spre inovaţii solicită un
model al personaităţii umane care să fie capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI care s-a anunţat a fi
un mileniu al schimbărilor continue. În aceste condiții educatia este aceea care trebuie să găsească noi și
diverse modalități de formare și dezvoltare plenară a copilului, iar în cadrul acestora un rol deosebit revine
activității extrașcolare. De aceea educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin
abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite
specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate. Astfel prin
proiectele educationale se stimulează şi susţine curiozitatea, interesul şi entuziasmul în cadrul proiectelor
de cercetare, satisfacţia generată de activitățile deosebite desfășurate și se consolidează relaţia cu
comunitatea prin sesizarea opiniei publice faţă de problemele şcolii, se exerseaza competențele lingvistice,
organizatorice și se stimuleaza spiritul inovativ atat pentru cadrele didactice cat si pentru copii.
În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului
Europei care a recomandat direcţii de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii
educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea
personalităţii copilului şi a integrării lui sociale.
Profitand de experientele insusite si de colaborarile deschise la nivel international în perioada 20112013 cand în cadrul grădiniţei noastre a fost implementat parteneriatul multilateral “Active cityzenschip,
tolerance, interculturality – values in education for Europe” (ACTIVE FOR EU) realizat cu sprijinul financiar al
Programului Comenius (nr. ref. COM-11-PM- 227- DJ- FR), se va incuraja participarea directa si indirecta a
partenerilor din Bulgaria, Franta, Portugalia si Turcia in cadrul simpozionului, dar si a altor parteneri
internationali.
Propunem astfel desfășurarea in continuare a acestei manifestari metodice, ca o modalitate de
perfecționare continua și de stimulare a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice
participante precum şi de diseminare a bunelor practici şi valorizare a rezultatelor obţinute în cadrul
diverselor proiecte educaţionale.
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II. OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL:
Evidențierea rolului proiectelor educaționale în formarea armonioasă a personalității copilului și
în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

-

III. OBIECTIVE SPECIFICE
Identificarea modalităţilor în care proiectele educaţionale pot contribui concret la formarea
copiilor şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Diseminarea şi valorizarea experienţelor, bunelor practici şi rezultatelor obţinute în cadrul
proiectelor educaţionale desfăşurat
IV. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia)
21 MARTIE 2014 , Gradinita cu Program Prelungit ,, Nicolae Romanescu” Craiova-ora 14
V. SECŢIUNI
1. Rolul proiectelor educaţionale în formarea personalitătii copilului si dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice-comunicări
2. Proiectele educationale în context european - comunicari

3. Experiente din derularea proiectelor educaţionale-prezentari de bune practici si produse
VI. COMISIA DE ORGANIZARE ȘI COORDONARE A ACTIVITĂȚII:
COMISIA DE COORDONARE STIINTIFICA SI METODOLOGICA:

Inspector Școlar General, Prof. Georgică Bercea-Florea
Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Popescu Luminiţa
Inspector Școlar General Adjunct, Prof.Cotescu Nicuşor
Director CCD Dolj, Prof. Vasile Ştefan
Director Institutul de Cercetari Socio Umane C.S. Nicolăescu Plopşor al Academiei Romane Prof.
Univ. Dr. Avram Cezar
Inspector de specialitate resurse umane, prof. Mădălina Neaţu
Inspector Şcolar Management: Dragnea Alexandru
Inspector Școlar de specialitate învățământ preprimar, Prof. Gavrilescu Geta;
Inspector pentru educaţie permanentă, Prof. Chiriţă Simona
Inspector pentru proiecte educationale europene, Prof. Drăghici Ani
Prof. metodist CCD Dolj, Rodica Coboban
COMISIA DE COORDONARE A SIMPOZIONULUI:

Director Prof. Laura Ușurelu;
Prof. Busduceanu Mirela;
Prof. Mihai Violeta;
Prof. Ortilă Mariana;
Prof. Pădureanu Valeria;
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COMISIA DE ORGANIZARE: Colectivul Gradinitei cu Program Prelungit “Nicolae Romanescu”:
Dir. Prof. Uşurelu Laura
Ed. Antoneanu Elena
Ed. Penea Jana
Prof. Petcu Mihaela
Ed. Barbu Viorica
Prof. Ocroteală Elena
Ed. Bulacu Elena
Prof. Busduceanu Mirela

Prof. Stanciu Aurelia

Prof. Casangiu Adriana- Daniela

Ed. Popa Nela
Prof. Tehei Carmen
Prof. Pădureanu Valeria
Prof. Rusu Mihaela
Prof. Şerban Carmen
Prof. Mihai Violeta

Prof. Ciucă Mihaela
Prof. Costache Marinela
Prof. Dincu Ileana Alina
Ed. Drăgoi Cinoveva
Prof. Ortilă Mariana

ECHIPA DE MODERATORI
Dir. Prof. Laura Ușurelu, Prof. Mihai Violeta, prof. Bulacu Elena – deschiderea actiunii
Prof. Ortilă Mariana, Prof. Busduceanu Mirela, Prof. Rusu Mihaela- sectiunea 1
Prof. Casangiu Adriana- Daniela, Prof. Penea Jana, Prof. Serban Carmen - sectiunea 2
Prof. Costache Marinela, Prof. Ocroteala Elena, Prof. Tehei Carmen - sectiunea 3
INDRUMAREA COLECTIVULUI DE REDACTIE AL REVISTEI INREGISTRATE PE CD CU ISSN:
Dir. Prof. Laura Ușurelu, Prof. Mihai Violeta, prof. Bulacu Elena - redactie generala, inscriptionare
Prof. Ortilă Mariana, Prof. Busduceanu Mirela, Prof. Rusu Mihaela- redactie sectiunea 1
Prof. Casangiu Adriana- Daniela, Prof. Penea Jana, Prof. Serban Carmen - redactie sectiunea 2
Prof. Costache Marinela, Prof. Ocroteala Elena, Prof. Tehei Carmen - redactie sectiunea 3
COMISIA DE EVALUARE A SIMPOZIONULUI:
Presedinte al comisiei de evaluare: Prof. Laura Ușurelu- director;
Comisiile de evaluare pe sectiuni:
Sectiunea 1
Presedinte: Prof. Ortila Mariana- responsabil CEAC
Membrii: Prof. Mihai Violeta, prof. Dincu Alina, prof. Ciuca Mihaela
Sectiunea 2
Presedinte: Prof. Casangiu Adriana- Daniela- resp. gestionare activitati si proiecte europene
Membrii: Prof. Busduceanu Mirela, prof. Drăgoi Cinoneva, ed. Antoneanu Elena
Sectiunea 3
Presedinte: Ed. Barbu Viorica- responsabil activitati educative
Membrii: Prof. Pădureanu Valeria, Prof. Stanciu Aurelia, Prof. Popa Nela
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II. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA si EXPEDIEREA LUCRĂRILOR.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Lucrările se vor încadra în urmatoarele cerinţe:
Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri;
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să
aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind
drepturile de autor.
Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
un rezumat de max ½ pagina format word în limba română şi o limba de circulatie internationala,
necesar pentru realizarea DVD-ului (articol in revista electronica).
Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.
Se vor inregistra primele 30 de lucrari expediate pentru fiecare sectiune, avand prioritate
participantii care efectueaza donatii sau sponsorizari pentru lucrarile simpozionului.
Lucrarea, rezumatul intr-o limba de circulatie internationala si fişa de înscriere se vor trimite
toate odată la următoarea adresa de e-mail: simpozion_romanescu@yahoo.com.
Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numărul secţiunii
pentru care este realizat materialul. Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament;
de exemplu dacă la simpozion participă doamna Andreea Popescu pentru secţiunea 1,
atunci subiectul e-mail - ului va fi Andreea Popescu – S 1, ……………………….(TITLUL LUCRĂRII) iar
fişierul se va denumi la fel.
Termenul limita de inscriere este 14 martie 2014
*PREZENTA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL DOLJ ESTE OBLIGATORIE
Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române. Vă rugăm nu
introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile. Responsabilitatea pentru conţinutul
lucrărilor aparţine participanţilor.

IX. PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Busduceanu Mirela 0765111324
Prof. Casangiu Adriana- Daniela 0722495292
Prof. Ortilă Mariana 0730098012
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERNAȚIONAL

Rolul proiectelor educaţionale în formarea personalitătii copilului si
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA
21 martie 2014
Titlul lucrării
Autorii lucrării:
1.Nume:
Prenume:
Adresă:
Localitate:
Judeţ:
Telefon:
Adresă de e-mail(personală)
Loc de muncă/ Unitatea şcolară:
Specialitatea
2.Nume:
Prenume:
Adresă:
Localitate:
Judeţ:
Telefon:
Adresă de e-mail: (personală)
Loc de muncă/ Unitatea şcolară:
Specialitatea
Particip la:
□ Secţiunea I
□ Secţiunea II
□ Secţiunea III
Mod de participare:
□ Directă - prin prezenţă la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Nicole Romanescu” Craiova
□ Indirectă - virtuală, prin intermediul tehnologiei online
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi):
calculator, videoproiector, CD-player, televizor.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

REGISTRATION FORM
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
THE ROLE OF EDUCATIONAL PROJECTS FOR CHILD’S PERSONALITY FORMATION AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
KINDREGARTEN ,,NICOLAE ROMANESCU’’ CRAIOVA
21 MARCH 2014

Subject/ Title of your work
name:
name:
Address:

First
Family
City
District/ Region

Postcode

Country
Telephone:
mail address:
Name of the School
Subjects taught/ Specialized
I want to participation in:
Section 1
Section 2
Section 3

E-

What do you need for your presentation (outlined):
Computer, projector, TV, other (specify)
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

Nr. 330/05.03.2014

Contract de parteneriat

Încheiat în anul şcolar 2013-2014 între următoarele instituţii:
1. Grădiniţa cu P.P. „Nicolae Romanescu” Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Tel: 0251 533828,
e-mail gradinitanromanescu@yahoo.com, reprezentată prin prof.Ușurelu Laura, în calitate de director, pe
de o parte şi
2. Şcoala/Grădiniţa_________________________________________, localitatea _______________________
strada_________________________________, nr._____, tel. ___________________, e-mail
_____________________________, reprezentată de Director______________________________________
în calitate de partener.
Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat ţinând cont de următoarele condiţii:
Respectând -„Legea Învăţământului” Nr. 1/2011,Titlul IV,
- Statutul personalului didactic, Art. 244-245
- recomandărilor MEC (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997) privind aplicarea
programului de parteneriat educaţional.
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale din unităţile de învăţământ ale judeţului Dolj, Nr. 799/03.09.2012, emis de CCD Dolj.
Pentru atingerea obiectivelor prezentului contract, instituţiilor implicate le revin următoarele
responsabilităţi:
1.Grădiniţa cu P.P. „Nicolae Romanescu” Craiova va organiza lucrările Simpozionului Internațional „Rolul
proiectelor educaţionale în formarea personalitătii copilului si dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”, ce
va avea loc pe data de 21 martie şi va întocmi şi expedia conform regulamentului dovezile de participare pentru
cei implicaţi.
2.Şcoala/Grădiniţa
______________________________________
va
fi
reprezentată
de
către_______________________________________________________________________________________
prin participare directă/indirectă la manifestările organizate de Grădiniţa cu Program Prelungit „ Nicolae
Romanescu ”, Craiova cu ocazia simpozionului şi vor sprijini popularizarea acestuia şi diseminarea rezultatelor, în
condiţiile prevazute în regulamentul de organizare al simpozionului.
Grădiniţa cu Program Prelungit

________________________

„Nicolae Romanescu” Craiova

________________________

Director,

Director,

Prof.Ușurelu Laura

________________________
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