
TALON DE PARTICIPARE 
 
AUTORI (/COORDONATORI): 

NUME………………………….……………………… 

PRENUME…………………….……………………… 

SPECIALITATE………………………………………

………………………………………………………… 

UNITATEA ŞCOALARĂ…………………………. 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ………………………… 

TEL / E-MAIL:…........................................................... 

TITLUL LUCRĂRII : 

…………………………..……….……………………

………………………………………………………… 

SECŢIUNEA: ……………………………………… 

PARTICIPARE DIRECTA/INDIRECTA 

ECHIPAMENTUL NECESAR PREZENTĂRII: 

€ COMPUTER 

€ VIDEOPROIECTOR 

€ DVD PLAYER  

€ ACCES INTERNET 

€ ALTE MIJLOACE:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese de contact: 

Grădiniţa Ionesti - Arges 

sat Ioneşti, com Buzoeşti, jud. Argeş 

 

inst. Gabriela Tanase    tel. 0751557340 

  e-mail   tanase.cristi@yahoo.com 

prof. Popescu Cristina, tel. 0723312575 

e-mail     mariacrys2006@yahoo.com 

 

 

Copilăria timpurie este perioada de 
baza în care copiii îşi crează rostul vieţii 
lor şi nu este doar o pregătire pentru 
etapa urmatoare-  este centrul însuşi. 

 

 

 

 

 

GRĂDINIŢA   IONEŞTI - JUD. ARGEŞ 
CU SPRIJINUL  

INSPECTORATULUI  ŞCOLAR JUDEŢEAN  
ARGEŞ 

 

ORGANIZEAZĂ  

SIMPOZIONUL  INTERJUDEŢEANĂ  

 cu tema: 

 

 

“E duca“E duca“E duca“E ducaţţţţia  timia timia timia tim purie purie purie purie ---- o poart o poart o poart o poartăăăă    
ccccăăăătre tot restul vietre tot restul vietre tot restul vietre tot restul vieţţţţii”ii”ii”ii” 

 

 

 

Ediţia a I-a 
 

 

4 aprilie 2009 
 

 



 

Vă invităm să participaţi la prima ediţie a 

simpozionului interjudetean  

“Educaţia timpurie - o poartă către tot restul 

vieţii” 
care va avea loc în data de 4 aprilie 2009, la  Grădiniţa 

cu program normal  Ioneşti, jud. Arges 
 

Se vor organiza două secţiuni: 

1. Prezentări referate cadre didactice. 

2. Expozitie de lucrări artistico-plastice şi practice 

colaje 

 

 Taloanele de participare vor fi transmise prin e-

mail la adresa: mariacrys2006@yahoo.com  Popescu 

Cristina. Prezentările vor fi redactate în Word, cu 

fonturi Times New Roman, normal, de 12 , cu 

diacritice, fără majuscule, de minim 3 pagini, format 

A4, cu margini de 2 cm. 

Expoziţia de lucrări artistico-plastice şi practice se 

adresează tuturor copiiilor preşcolari şi şcolari care vor 

să participe, fiind admisă orice tehnică de lucru. 

Lucrările pot avea diferite dimensiuni, vor fi etichetate 

în colţul dreapta jos , denumindu-se tema lucrării, 
numele şi prenumele copilului sau elevului, 

îndrumătorul, unitatea de la care provine. Toate 

lucrările vor fi premiate. Se va acorda premiul I, II, III 

si menţiuni  Pentru persoanele care nu vor fi prezente la 

simpozion , diplomele se vor trimite prin poştă. 
Comunicarile simpozionului pot fi trimise pe adresa: 

mariacrys2006@yahoo.com  - Popescu Cristina 

Lucrările artistico-plastice şi practice se trimit prin 

mandat postal sau colet la inst. Tanase Gabriela, 

Gradiniţa cu program normal Ioneşti, com Buzoeşti,  
Jud. Argeş,   pana pe data de 21 martie 2009 

Taxa de participare de 8 RON, pentru cadre 

didactice si 4 RON pentru elevii care trimit lucrari   

(taxa include costul mapei, protocolul, organizarea,  şi 
taxele poştale) ,  poate fi trimisă prin mandat poştal, 

până la 21.03.2009 (data expedierii) pe adresa  inst. 

Tanase Gabriela, Grădiniţa cu program normal 

sat Ioneşti com. Buzoeşti, jud.Arges;                                                                                  

 
 

Program 

10
00

 – deschidere, prezentarea reţelei Hands-on 

Science si a proiectului Pollen. Prezentarea invitaţiilor. 

10
30

 – expoziţie de postere si lucrări abilităţi 
practice 

11
00

 – prezentarea lucrărilor 

13
00

 – pauza  

14
00

 – prezentarea lucrărilor 

15
30

 – masă rotundă 
           

     Simpozionul organizat sub egida proiectului  

  Hands - on Science (http://education.inflpr.ro)  

şi a proiectului  Pollen ,  la care Romania este 

membru observator îşi propune să constituie un 

forum pentru schimbul de informaţii şi idei în 

domeniul învăţământului    preşcolar şi gimnazal în 

condiţiile aderării României la Uniunea 

Europeana.  Se urmăresc: 

 

� Promovarea educaţiei  în  grădiniţe şi şcoli prin 

utilizarea nemijlocita a experimentului, ca un 

mijloc modern şi eficace de a ridica nivelul de 

predare a abilităţilor practice şi ştiintelor exacte 

şi de perfectionare a informarii generale a 

publicului asupra realizarilor stiintei şi tehnicii. 

�  Reunirea sub forma unor cluburi şcolare, 

festivaluri ştiinţifice pentru tineret şi concursuri 

: preşcolari, elevi, profesori, pedagogi, institute 

de cercetare şi reprezentanţi ai industriei 

interesaţi în ştiintele educaţiei.  

� Concretizarea bunelor practici ale cadrelor 

didactice în domeniul educaţiei timpurii prin 

desfăşurarea de activităţi  educative cu copii. 

� stimularea potenţialului artistic creativ al 

elevilor din ciclul primar; 

� Valorificarea potenţialului creator al elevilor, 

cu privire la capacitatea acestora de a crea, a 

concepe şi a realiza, eseuri, picturi, desene. 

� Cultivarea dragostei şi admiraţiei, dezvoltarea 

gustului pentru frumosul din natură. 

 

 

 

 

Educaţia timpurie are un rol important în 

formarea şi educarea tinerei generaţii.  
Pentru a intelege fenomenele din natura si tot 

ce ne înconjoară omul trebuie învăţat cum să o 

facă, deci se impune necesitatea începerii educaţiei 

timpurii încă de la vârste fragede. 

Dascălilor le revine un rol primordial în 

organizarea unor activităţi care să ducă în mod 

direct sau indirect la realizarea obiectivelor 

propuse şi la înţelegerea unor aspecte privind 

experimentul la varstă fragedă. 
Manifestarea se adresează  cadrelor didactice, 

reprezentanţilor ONG, elevilor, copiilor preşcolari, 

părinţilor aceastora şi se desfăşoară în cadrul 

retelei Hands-on Science  coordonata de Dr. Dan 

Sporea de la Institutul Naţional de Fizica Laserilor 

Plasmei şi Radiaţiilor , Tel: 0745759545, –e-mail : 

dan.sporea@inflpr.ro 

 

Evaluarea lucrărilor: 
� Masă rotundă organizată la finele prezentărilor. 

� Realizarea unei expoziţii cu lucrările plastice 

participante la concurs 

Valorificarea sesiunii: 

� Diplome de participare,  diplome cu locul I,II, 

III si mentiuni  acordate tuturor participanţilor. 

� Premierea elevilor pentru lucrarile  prezentate. 

 

Pentru detalii privind desfăşurarea manifestării 

puteţi obţine informaţii de la: 

Popescu Cristina 

e-mail: mariacrys2006@yahoo.com 

tel. 0723312575



 


