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 Titlul activității  

UTIL, MODERN ŞI CREATIV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 Tipul activității  

Activitate ştiinţifică - Simpozion 

 Nivelul / categoria în care se încadrează activitatea 

Naţional 

 Instituţia organizatoare  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

 Instituţii partenere la organizarea activităţii 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Grădinița Raza de Soare Târgoviște 

 Date de contact instituţie 

Strada Calea Domnească Nr. 127, Târgoviște 

Telefon: 0245 211 891 

 Instituţii colaboratoare la organizarea activităţii 

Direcția Generală Educație Tineret și Sport Chișinău 

Inspectoratul Școlar Județean Argeș 

Inspectoratul Școlar județean Prahova 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 

Inspectoratul Școlar Județean  Ilfov 

Inspectoratul Școlar Sector 1  București 

Inspectoratul Școlar Județean Alba 

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

 Persoana de contact 

- Profesor pentru învăţământul preşcolar Cuculea Cătălina, Grădinița Raza de Soare 

Târgoviște, catalinavali2007@yahoo.com, nr. telefon 0726238843; 

- Profesor pentru învăţământul preşcolar Ene Ana Maria, dinka_ana@yahoo.com, nr. 

telefon 0732131990 

- Profesor pentru învăţământul preşcolar Ciulei Florentina, ciuleiflorentin@gmail.com, nr. 

telefon 0720024791 

 Grup ţintă 

Cadre didactice din învățământul preșcolar din județul Dâmbovița și din alte județe. 

   Număr de cadre didactice participante 

Cel mult 100 de cadre didactice din învățământul preșcolar 

 Locul desfăşurării activităţii 

https://www.google.ro/search?rlz=1C1IRFF_enRO605RO606&q=inspectoratul+%C8%99colar+jude%C8%9Bean+d%C3%A2mbovi%C8%9Ba+telefon&ludocid=7966857659549605664&sa=X&ved=2ahUKEwjioYOKu7LdAhWGEVAKHYfbB-cQ6BMwEXoECAoQKQ
mailto:catalinavali2007@yahoo.com
mailto:dinka_ana@yahoo.com
mailto:ciuleiflorentin@gmail.com


- Grădinița ,,Rază de Soare” Târgoviște Târgoviște 

 Scopul activităţii 

-        -   Stimularea şi aprofundarea creativităţii şi adaptarea la cerinţele teoriilor noilor educaţii 

din învățământul preșcolar prin intermediul unui schimb de experienţă între cadrele didactice 

participante, în scopul îmbunătăţirii performanţelor profesionale necesare în activitatea 

didactică. 

   Data desfăşurării activităţii și durata  

- Data: 1 iunie 2019; Durata: 6 ore 

 Activități ce urmează a fi desfășurate 

Proiectarea şi organizarea activităţii pe următoarele secțiuni:  

Secțiunea I   

Tema: Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii  

Preşcolarilor ( Proiecte educative, proiecte de parteneriat, proiecte de opţionale) 

Secțiunea II 

Tema: Metode de stimulare a  creativității preșcolarilor ( Proiecte didactice) 

            Secțiunea III  

Tema: Diversificarea strategiilor de predare - învățare - evaluare, cu accent pe joc ca  

formă fundamentală de activitate la vârstele timpurii ( Exemple de bună practică) 

Secțiunea IV 

Tema: Reviste. Publicaţii 

     Activitate asociată simpozionului: Expoziţie cu lucrările elevilor  

   Modalități de prezentare a lucrărilor 

- Pentru participare directă: materiale Power Point susținute de un membru al comitetului 

de organizare, afișe, pliante, expoziție cu materialele realizate. 

       -  Pentru participare indirectă: utilizarea programului Skype/ înregistrare cu prezentarea 

lucrării. 

   Evaluarea activităţii se va realiza prin intermediul unui chestionar de feedback, pe care 

participanții îl vor completa la finalul activității, dar şi prin observare sistematică pe tot 

parcursul simpozionului. 

  Înscrierea participanţilor se va face până la 15 mai 2019. Pentru aceasta, se va completa 

formularul de înscriere (anexa 1) şi se va expedia până la data menţionată mai sus, pe 

adresele  de e-mail corespunzătoare secţiunii la care se va face înscrierea. 

 Materialele vor fi trimise în formă electronică până  la data de 15 mai 2019  la adresa de 

e-mail precizată în proiect. 

 O lucrare poate avea maxim 2 autori. Pentru proiecte didactice  se admite doar un singur 
autor; pentru proiecte de opțional și proiecte de parteneriat maximum 2 autori, dacă sunt 

colege de grupă la  o unitate cu program prelungit. 

 Pentru susţinerea materialului este obligatorie prezenţa unuia dintre autori. 

 Lucrarea se va aduce, atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie. 

 Nu se percepe taxă pentru participarea la simpozion. 



 Agenda activității 

           09:00–09:30   Primirea invitaţilor şi a participanţilor  

              09:30–10:00  Deschiderea lucrărilor simpozionului 

           10:00–12:00   Desfăşurarea  lucrărilor simpozionului 

           12:00–12:30   Pauza de cafea 

           12:30–14:30   Desfăşurarea lucrărilor simpozionului 

                14:30–15:00  Închiderea lucrărilor simpozionului, concluzii înmânarea adeverinţelor/            

diplomelor              

 


