
                     « RETEAUA  GRADINITELOR  DIN  JUDETUL  MURES.> 
                             GRADINITA  CU  PROGRAM  NORMAL DANES. 
                          

                        SIMPOZION  NATIONAL 

 

 CENTRUL  DE  DOCUMENTARE  SI  INFORMARE  

                               PRESCOLAR. 

 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDETEAN  MURES. 
CASA  CORPULUI  DIDACTIC  MURES 
GRADINITA CU PROGRAM  NORMAL   DANES 
PRIMARIA  DANES. 

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE: 12  Mai  2011. 

LOCATIA”CENTRUL  DE  DOCUMENTARE  SI  INFORMARE” AL  GRADINITEI  CU       
PROGRAM  NORMAL  DANES.  

SIMPOZION NATIONAL DE INTER-RELAłIONARE  DIDACTICĂ A  EDUCATOARELOR  DIN 
GRĂDINIłELE  DIN  FIECARE JUDET DIN TARA CARE AU FOST PROPUSE  CONFORM 
O.M.Ed.C.nr.4287\16.07.2004.PRIVIND INFIINTAREA,IN CADRUL PROIECTULUI BILATERAL 
ROMANO-FRANCEZ-<EDUCATIA PENTRU INFORMATIE IN MEDIUL RURAL 
DEFAVORIZAT>,A UNOR CENTRE DE DOCUMENTARE SI INFORMARE IN GRADINITELE 
SITUATE IN MEDIUL RURAL. 

 

                                                           TEMA  
IMPORTANTA  SI  ROLUL  CARTILOR  DIN  
C.D.I. IN  EDUCAREA  PRESCOLARILOR  
PENTRU  RELIZAREA  UNUI  INVATAMANT   
PERFORMANT   LA  STANDARDE  EUROPENE  ”  

 



 

                                                                      ARGUMENT  
 
ConştienŃi de menirea grădiniŃei, de-a favoriza copiilor cunoaşterea şi însuşirea progresivă a experienŃei 
sociale şi culturale a mediului în care există, se dezvoltă şi se afirmă, credem că acum, mai mult ca oricând, 
e nevoie de reevaluări adaptative la ceea ce înseamnă un învăŃământ modern, competitiv, integrat şi 
integrator . 
GrădiniŃa are menirea de-a contribui la dezvoltarea personală a preşcolarilor, prin stimulări calitative şi 
creative corelate, prin oferirea de condiŃii securizante şi de intercooperare educativă, în concordanŃă cu 
standardele europene. 
Prin propunerea acestui simpozion, se previzionează o participare amplă, eficientă, un schimb de bune 
practici reprezentative pentru locul şi rolul CDI-ului în învăŃământul preşcolar din România. 
Suntem de aceea decişi în a capta energii pozitive, pentru a demonstra întâietatea învăŃământului preşcolar 
în învăŃământul românesc, valorizând şi valorificând demersurile educaŃionale în multiple planuri 
experienŃiale. 

                                    OBIECTIVE 
  
Crearea de oportunităŃi reale în vederea stabilirii de raporturi de parteneriat între instituŃii de 
învăŃământ,care au CDI, la nivel local, judeŃean şi naŃional; 
· Valorificarea si valorizarea resurselor umane, materiale şi logistice pentru realizarea unei deschideri 
culturale, educaŃionale europene, prin participarea cu lucrări metodico-didactice aplicabile ; 
· Impărtăşirea de bune practici, schimburi de idei, stimularea spiritului cooperant, competitiv între instituŃii , 
local, judeŃean, naŃional ; 
· Constituirea unei mini-biblioteci electronice cu informaŃii pertinente despre valenŃele, în plan educaŃional, 
ale unui CDI: 
· Popularizarea în comunitate a C.D.I.-urilor, a ofertelor educaŃionale propuse de instituŃiile preşcolare. 
                        

ADRESABILITATE  

 
CADRE  DIDACTICE   EDUCATOARE DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR  , CARE  DORESC  
SAU AU C. D. I. SI DORESC SAU DESFASOARA,  ACTIVITĂłI  SPECIFICE  C.D.I- ,IN  
GRADINITELE  DIN  JUDETELE TARII. 

            CONSULTANłI  DE  SPECIALITATE 

· inspector şcolar general prof. DUMITRU  MATEI  



 -inspector specialitate:FILIMON  NATALIA. 
· director CCD   MURES, prof.CRISTINA  CHIRA.  
· Lydia Block – asociat- FranŃa  C.D.I 

 

                                                          COORDONATORI  

 Inspector şcolar prof. FILIMON  NATALIA. 
·Iinspector de specialitate prof. KOVACS  IULIA. 
 Educatoare  CRUCIN  VIORICA. 
·Educatoare documentarist  TULAI  LUCIA. 

 
                                    ORGANIZATORI  

ECHIPA EDUCATIONALA  A  GRADINITEI  CU  PROGRAM  NORMAL  DANES 
· ed. CRUCIN  VIORICA  
· ed. Doc.TULAI  LUCIA  MARIA 
· ed.MARGINEAN  CAMELIA 
· ed. SIGHISOREAN  RAISSA. 
· ed. LAZAR  ANDREEA. 

                               PARTENERI   

         CASA  CORPULUI  DIDACTIC  MURES 

          INSPECTORATUL  SCOLAR  MURES 

                               ASOCIATIA   “Gradinitsa “BAR-LE-DUC  FRANTA. 
·          BIBLIOTECA  COMUNEI  DANES.             PRIMARIA  COMUNEI  DANES. 

                                         LIBRARIA,HYPERION> SIGHISOARA.   

                               GRADINITA  CU  PROGRAM  NORMAL  DANES. 

                          DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI 

La SIMPOZION pot participa cadrele didactice  , directoare,educatoare, care doresc sa desfăşoară activităŃi 
specifice C.D.I, cu lucrări personale ( referate, comunicări, lucrări metodico-didactice) şi / sau materiale 
expoziŃionale ( portofolii ale activităŃilor  cu cartea, fotomontaje, proiecte derulate sau în derulare, valiza 
pedagogică), ce valorizează funcŃiile :  pedagogice,de comunicare, culturală şi de gestiune.. 
Pentru comunicările experienŃiale se vor aloca 15 minute de prezentare liberă, iar materialele expoziŃionale 
vor fi expuse în mini-standuri, de către participanŃi. 



 ACłIUNI  PROPUSE ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI 

                  1.– SESIUNE DE COMUNICARI- IMPORTANTA SI ROLUL CARTILOR DIN C.D.I.IN 
EDUCAREA PRESCOLARILOR PENTRU REALIZAREA UNUI INVAT AMANT PERFORMANT 
LA  STANDARDE  EUROPENE,  
· Comunicări experienŃiale (lucrări tematice aplicative, modalităŃi de inter-relaŃionare didactică )– susŃinere 
liberă, 15 minute. 
· Ateliere de inter-relaŃionare pentru realizarea jurnalului simpozionului 

                    2. EXPOZIłII TEMATICE: COPILUL  SI  CARTEA  IN  GRADINITA . 

a)“ IPOSTAZELE INTER-RELAłIONĂRII “ 

· ExpoziŃie de materiale didactice, proiecte derulate sau în derulare, aplicaŃii, valiza pedagogică, fotografii şi 
lucrări ale copiilor, auxiliare didactice,(materiale aduse de către participanŃi şi expuse în maniră proprie). 

b) “ O  CĂLĂTORIE   MAGICA  ÎN  LUMEA  CĂRłILOR” 

 ExpoziŃie de carte pentru copii, organizată de GrădiniŃa  cu  Program  Normal Danes, în colaborare cu  
biblioteca comunala,libraria –Hyperion-Sighisoara. 

                          3. VIZITAREA C.D.I.- FUNCłIONAL DIN  GRADINITA  DANES    

                                                                 PRECIZĂRI: 

Titularii de lucrări vor utiliza talonul de inscriere din anexa ataşată documentului, expediindu-l la adresa de 
e-mail a gradinitei  w.w.w. gradinitadanes.@yahoo.com. pâna la  29.04.2011., iar lucrarea in format 
electronic va fi expediata la aceiasi  adrese până la 06.05.2011. 
Lucrările care vor sosi după data stabilită, nu vor fi admise în simpozion. ParticipanŃilor, care nu-şi vor 
susŃine lucrarea în cadrul simpozionului , nu li se vor acorda diplome. 
Fiecare participant la sosire va depune suma de 10 Ron.pentru  mapele ce se vor primi,si materiale didactice 
suplimentare.(secretariatul  gradinitei). 

· Se cere acordul participanŃilor pentru publicarea lucrării întrun CD cu ISBN. 
· Se prevede selectarea unor materiale publicabile în viitoarea revista- revista C.D.I.- ISJ MURES, de aceea 
participanŃii vor aduce portofoliul CDI -ului (fişe de activităŃi, poze, proiecte, altele) şi în format electronic. 
· Redactarea lucrărilor se va face : format A4, font Times New Roman, dimensiune caractere 14, spaŃiere la 
un rând, utilizarea diacriticelor este oblogatorie, maxim 10 pagini 
· Se vor obŃine diplome de participare. 

Persoane de contact: 
· ed. Dir.CRUCIN  VIORICA-tel-0742313941. 
· ed. Doc.TULAI  LUCIA-tel-0742218818. 
 -tel. grădiniŃă – 0265 762298. 

 



ANEXĂ 

 

                                                       FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZION  NATIONAL  DE   INTERRELATIONARE  DIDACTICA.   A  
DIRECTOARELOR,EDUCATOARELOR  CARE AU C.D.I.SAU   DORESC  SA  DESFASOARE  
ACTIVITATI  SPECIFICE  IN  C.D.I. DIN  GRADINITELE  DIN  JUDETELE TARII. 
                                                                   TEMA 

” IMPORTANTA  SI  ROLUL  CARTILOR  DIN C. D. I.  IN  EDUCAREA  COPIILOR  PRESCOLARI , 
PENTRU  REALIZAREA UNUI  ÎNVĂłĂMÂNT  PERFORMANT, LA STANDARDE  EUROPENE” 
 

Titlul lucrării, pentru sesiunea de comunicări:-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Materiale  auxiliare pentru  expozitie--------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numele_________________________________________________________________ 

Prenumele________________________________________Specialitate:____________ 

Unitatea  prescolara__________________________________________________________ 

Localitatea____________________________ nr.tel.____________________________ 

E_mail_________________________________________________________________ 

PrecizaŃi mijloacele audio-video necesare prezentării lucrării____________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

Acordul pentru publicarea lucrării pe CD , ___________________________ 

 


