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PROIECT EDUCAłIONAL NAłIONAL

DE LA JOC LA EDUCAłIE FINANCIARĂ

SCOP:
�Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, a 

copiilor şi a părinŃilor acestora în activităŃi de educaŃie 

financiară și cunoașterea mai bună a particularităților 

culturale românești.

� Conturarea unei imagini complete a modului în care 

banii sunt percepuŃi, câștigați, cheltuiŃi cu chibzuință, 

economisiŃi, investiŃi, donați în scop caritabil sau 

împrumutaŃi în societatea de azi, concomitent cu 

dobândirea unor abilităŃi de gestionare a lor.



PRIMII PAŞI în împlementarea proiectului:

�Au fost pregătite materialele pentru elevii din clasele a III-a 
și/sau a IV-a.

�S-a introdus ca proiect - pilot în 10 judeŃe, în anul școlar 2012 
– 2013 şi s-a extins în celelalte judeŃe, începând cu anul școlar 
2013 – 2014.

     Ne aflăm în cel de-al treilea an de derulare.

�S-a extins proiectul la nivelul întregului învățământ primar, 
(clasele pregătitoare / clasa I / clasa a II-a), începând cu anul 
școlar 2015-2016.

�S-a introdus ca proiect – pilot, în anul școlar 2014 – 2015, la 
nivelul învăŃământului preşcolar în grădiniŃe din câteva judeŃe.

�Au fost aplicate în învăŃământul preşcolar din toată Ńara, 
începând cu semestrul II al anului școlar 2015-2016. 



DE LA JOC ... LA EDUCAłIE 
FINANCIARĂ –

pentru copii de 4 -5  ani

DE LA JOC ... LA EDUCAłIE 
FINANCIARĂ –

pentru copii de 5 -6  ani



� POVESTEA BANILOR

AUXILIARE PENTRU
ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR



PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL

nov. 2015 – aug.2017

”Copil prietenos – om frumos”

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ÎN 
CONTEXTUL EDUCAȚIEI TIMPURII

COORDONATORI:

�Prof. Viorica Preda, Inspector General MECS

�Prof. Emilia Stana, CJRAE Buzău

�Prof. Cristina Mangiurea, inspector pentru educație timpurie– ISJ Brăila

�Prof. Oana Enache, inspector pentru educație timpurie – ISJ Galați

�Prof. Steliana Mincu, inspector pentru educație timpurie – ISJ Tulcea

�Prof. Rodica Vădeanu, inspector pentru educație timpurie – ISJ Neamț



ORGANIZATOR: 
GRĂDINIłA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA DOAMNA” GALAłI

FESTIVALUL  JUDEFESTIVALUL  JUDEłłEANEAN DE  TEATRUDE  TEATRU

PENTRU  COPIIPENTRU  COPII

EdiŃia a II-a



Participare directă : 
•SecŃiunea I DRAMATIZARE: – preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani

– preşcolarii cu vârsta de 5-6

•SecŃiunea II   FABULĂ: – preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani

– preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani 

•SecŃiunea III  SCENETĂ: – preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani

– preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani

•SecŃiunea IV TEATRU – DANS:– preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani

– preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani 



FESTIVALUL  JUDEFESTIVALUL  JUDEłłEANEAN DE  DANS DE  DANS 
PENTRU  COPIIPENTRU  COPII

EdiŃia a II-a
ORGANIZATOR: 
GRĂDINIłA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA DOAMNA” GALAłI



PARTICIPARE DIRECTĂ : 
•SecŃiunea I – preşcolarii cu vârsta de 3-5 ani

•SecŃiunea II – preşcolarii cu vârsta de 5-6 ani 



GENURI DE DANS ADMISE : 
•Dans clasic
•Dans modern
•Balet
•Dans sportiv
•Majorete
•Dans popular 



Proiect educaŃional judeŃean
Sportivi în łara Piticilor

ORGANIZATORI: Direcția JudeŃeană pentru Sport şi Tineret GalaŃi
Clubul Sportiv Școlar GalaŃi
Inspectoratul Școlar Județean Galați

                             Grădiniṭa cu P.P. ”Codruṭa” Galati
                             Grădinița P.P. ”Licurici” Galați

Obiectivul prezentului proiect îl reprezintă  
colaborarea dintre grădiniță și  ceilalți parteneri care  
asigură dezvoltarea fizică a copiilor  și îi ajută pe copii 
să descopere și să înțeleagă frumusețea mișcării și 
necesitatea practicării ei indiferent de mediul social din 
care provin.



ParticipanŃi:
GrădiniŃa PP „Licurici”, GrădiniŃa PP „Mugurel”, GrădiniŃa PP „Omul de 
zăpadă”, GrădiniŃa PP „Prichindel”, GrădiniŃa PP „Croitoraşul cel 
Viteaz”, GrădiniŃa PN Nr. 44 GalaŃi, GrădiniŃa PN Rădeşti



Proiect educaŃional transfrontalier 
„PunŃi de prietenie”

Organizatori: 

GrădiniŃa cu program prelungit „CodruŃa” GalaŃi

GrădiniŃa cu program prelungit nr. 64 GalaŃi

GrădiniŃa cu program prelungit nr. 36 GalaŃi

GrădiniŃa nr. 9 „ScufiŃa Roşie” Cahul 





Proiect regional
„Magia sărbătorilor” – C.A.E.R.I. 

820/2016
Organizator: GrădiniŃa cu program prelungit „Licurici”
GalaŃi

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Concursul  se adresează copiilor şi cadrelor  didactice din învăŃământul 
preşcolar.

2. Forma de participare: lucrări, felicitări, creaŃii literare, ornamente.

3. SecŃiuni: 

Desen/pictură

Felicitări 

CreaŃii literare proprii

Ornamente 





Proiect educaŃional regional 
„GRĂDI – ATELIERUL 

CREAłIEI”

Organizatori: 
- GrădiniŃa cu program prelungit „Motanul 
ÎncălŃat” GalaŃi, 
- GrădiniŃa cu program prelungit nr. 39 Brăila
GrădiniŃa cu program normal nr. 4 Măcin, judeŃul 
Tulcea
- GrădiniŃa „Zubeyede Hanim” ConstanŃa
- GrădiniŃa cu program prelungit nr. 12 Huşi, judeŃul 
Vaslui
- GrădiniŃa/Şcoala gimnazială nr. 2 Râmnicu Sărat, 
judeŃul Buzău





PROIECT NAłIONAL – C.A.E.N.
Cu şevaletul în vacanŃă

Organizator: GrădiniŃa „Dumbrava Minunată” Tecuci

Scopul proiectului: Îmbinarea capacităŃilor creative cu 
relaxarea, destinderea şi spiritul antreprenorial.



Tabăra de creaŃie cuprinde  ateliere de creaŃie, activităŃi 
recreative, activităŃi în parcuri, în pădure,  jocuri de grup, excursii 
în locuri care pot inspira pe micii pictori, jocuri diverse la 
trambulină, nisip şi apă, muzică, poveşti, poezii, etc. Tabăra le 
oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant,  permite 
escaladarea unor nivele înalte de imaginaŃie în vederea obŃinerii 
rezultatelor propuse. Excursiile de studiu din timpul taberei solicită 
folosirea simțurilor pentru observare și percepție, dezvoltă spiritul 
de aventură, este o terapie prin  recreerea în aer liber.



Parteneri implicaŃi în proiect:
�- GrădiniŃa  „Dumbrava Minunată” -  coordonează echipa de 
proiect, asigură desfăşurarea celor patru etape ale concursului 
naŃional de desen şi pictură, spaŃiul de desfăşurare al taberei, 
condiŃiile  igienico-sanitare corecte, pune la dispoziŃia copiilor 
mobilier, materiale didactice necesare bunei desfăşurări a 
tuturor activităŃilor propuse pe ateliere de creaŃie pe toată 
durata taberei, spaŃiu de joacă modern, confort şi siguranŃă;
�- Clubul Copiilor şi Elevilor Tecuci - coordonează comisia de 
evaluare și jurizare a lucrărilor,  participă cu copiii de la club și 
asigură sprijin şi îndrumare pe toată durata desfăşurării 
taberei de creație;
�- Biblioteca Municipală”Ştefan Petică” Tecuci - găzduiește 
expozițiile cu lucrările copiilor în cadrul concursurilor naŃionale 
de pictură şi desen în cele patru etape;
�- Primaria Tecuci - sprijină proiectul „Cu şevaletul în 
vacanŃă” din punct de vedere financiar, prin asigurarea hranei, 
a diplomelor şi premiile oferite copiilor.
�- Societatea de transport  Filgico S.R.L. Tecuci -   asigură 
transportul copiilor;





Pachetul integrat pentru 
combaterea sărăciei al 

Guvernului României (2016)

Proiectul          
„Fiecare copil în grădiniŃă”
- Aplicarea LEGII 248/2015



„PROMOVAREA STRATEGIEI 
NAłIONALE PENTRU EDUCAłIE 

PARENTALĂ”
Organizatori: Fundația Copiii Noștri în parteneriat cu organizația elvețiană 
„Formation des Parents – CH”, Lausanne, Elveția.

�Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea politicilor naționale în 

domeniul educației prin promovarea unei strategii naționale de educație 

parentală şi crearea unui cadru legal general pentru acesta. 

�Seminarul a avut ca scop promovarea unor metode eficiente de lucru cu 

părinții, promovarea educației parentale ca modalitate de sprijin pentru 

părinții confruntați cu probleme din ce în ce mai complexe de educație şi 

comunicare cu copilul, precum şi transferul de experiență de la partenerul 

elvețian către profesioniștii romȃni. 



Proiectul Educațional Național  

”Exploratori în lumea emoțiilor”

CAEN 2017 
Organizatori: Consiliul Județean Cluj     

Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj 

Desfăşurare: Preșcolarii vor realiza desene și colaje, 

utilizând materiale diverse, fiind încurajați să fie creativi, să 

coopereze și să exprime liber diferite ipostaze ilustrative ale 

temei propuse. 



Proiect cu finanŃare europeană
„Şcoala pentru toŃi”

Scop: Identificarea unităților școlare distribuite strategic pe 

harta județului care au imperios nevoie de intervenții care 

să conducă la reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, în special pentru 

copiii/elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent 

pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul 

rural/din comunitățile dezavantajate socio-economic.



Proiect educaŃional judeŃean de promovare a educaŃiei 
pentru schimbare la preşcolari

„COPILĂRIE, ZÂMBET ŞI 
CULOARE”

Perioada de desfăṣurare: martie 2017 – martie 2019

Organizatori: Primăria Municipiului GalaŃi

Inspectoratul Ṣcolar JudeŃean GalaŃi

AsociaŃia Ghidelor si Ghizilor din Romania( AGGR);

FundaŃia Muzeului Caricaturii Româneṣti ṣi Universale, Galaṭi

AsociaŃia profesională a GrặdiniŃei nr. 30 „PROEDUCAłIA” Galaṭi

Obiective: 

•însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaŃionare socială, 
pozitivă, care încurajează participarea activă la viaŃa comunităŃii, la propria 
dezvoltare;

•exersarea în mod independent a exprimării opiniilor şi a stărilor sufleteşti proprii, 
precum şi a motivării opiniilor exprimate.



„Copiii colorează viaŃa” –
activitate 1 iunie 2017

Aproape 600 de copii au pictat pe Faleza Inferioară a Dunării o pânză lungă de 500 
de metri. Tema a fost „Apa şi jocurile copilăriei”.



Expoziţia de lucrări „În armonie cu natura” din cadrul Proiectului Erasmus + 
”FOR THE LESS DISTRUCTION, LET’S REDUCE THE CONSUMPTION”

Organizatori: Organizatori: Organizatori: Organizatori: coordonator proiect Colegiul Tehnic coordonator proiect Colegiul Tehnic coordonator proiect Colegiul Tehnic coordonator proiect Colegiul Tehnic „„„„Traian VuiaTraian VuiaTraian VuiaTraian Vuia””””

                      parteneri                      parteneri                      parteneri                      parteneri: G: G: G: GrrrrădinidinidinidiniŃa cu program prelungit nr. 30 Galaa cu program prelungit nr. 30 Galaa cu program prelungit nr. 30 Galaa cu program prelungit nr. 30 GalaŃiiii
Şcoala Gimnazialcoala Gimnazialcoala Gimnazialcoala Gimnazială nr nr nr nr. 7 Gala. 7 Gala. 7 Gala. 7 GalaŃiiii

                     colaborator                     colaborator                     colaborator                     colaborator: G: G: G: GrrrrădinidinidinidiniŃa cu program prelungit a cu program prelungit a cu program prelungit a cu program prelungit „„„„Sf. StelianSf. StelianSf. StelianSf. Stelian”””” GalaGalaGalaGalaŃiiii

„Pentru mai puŃină distrugere, hai să reducem consumul !”

ExpoziŃia „In armonie cu natura” – decembrie 2016



ExpoziŃia  „Surâs de primặvarặ” 2017

AjutaŃi şi susŃinuşi de părinŃi şi de educatoare, copiii au confecŃionat mărŃişoare hand-made 

din diverse deşeuri: capace, nasturi recondiŃionaŃi, peturi, fire de lână, cutii, hârtie, cârlige.



Concursului Național „Stelele ŞtiinŃei” din cadrul 
ConferinŃei internaŃionale „Science Education in school”

Organizatori: Colegiul NaŃional „Al. I. Cuza” GalaŃi
Şcoala Gimnazială nr. 28 GalaŃi în colaborare cu 

Institutul pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi RadiaŃiei şi ISJ GalaŃi



Proiect educaŃional
,,PUNłI  DE  PRIETENIE”

Organizatori: GrădiniŃa cu program prelungit „Prichindel” Tecuci
                    GrădiniŃa cu program normal nr. 1 „SmulŃi”



Ziua porŃilor deschise
GRĂDINIłA CU PROGRAM PRELUNGIT 
„CROITORAŞUL CEL VITEAZ” GALAłI  

40 ANI DE LA ÎNFIINłARE



Proiect educaŃional interjudeŃean
"Ne jucăm, învăŃăm, prietenii multe legăm"

Organizatori: GrădiniŃa cu program prelungit "Croitoraşul cel Viteaz” GalaŃi             

                        GrădiniŃa cu program prelungit "Muguraşi” Rm.Sărat

GrădiniŃa cu program prelungit nr.16 Focşani

                        GrădiniŃa cu program prelungit "Benedek Elek” Sf. Gheorghe



Proiect educaŃional
„Trifoiul prieteniei”

Organizatori: AsociaŃia Ghidelor şi Ghizilor din România

GrădiniŃa cu program prelungit „Sf. Stelian” GalaŃi

                      GrădiniŃa cu program normal nr. 20 GalaŃi

                     GrădiniŃa cu program prelungit nr. 30 GalaŃi

                     GrădiniŃa cu program prelungit nr. 36 GalaŃi



Ziua porŃilor deschise
GRĂDINIłA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 36 GALAłI



Organizator: 
GrădiniŃa cu program prelungit „Step By Step” GalaŃi

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi
Universitatea ,,Dunărea de Jos Din GalaŃi
GrădiniŃa cu program normal Băneasa-Roşcani 
GrădiniŃa cu program normal Măstăcani
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională GalaŃi

Proiect educaŃional 

„COPIL CA TINE SUNT ŞI EU”





Proiect de voluntariat
„Maraton pentru Răzvan”

Organizator: GrădiniŃa cu program prelungit „Arlechino” şi 
structura „Otilia Cazimir”

O sută de copii și părinți, alături de cadre didactice de la 
Grădinita „Otilia Cazimir”, au alergat pe faleză șă au făcut 
donaŃii.  Banii au fost dăruiți mamei pentru a putea susține o parte 
dintre ședințele de terapie cu un psiholog specializat.



Organizator: GrădiniŃa cu program prelungit 
„Otilia Cazimir” GalaŃi



Proiect educațional județean
OBICEIURI DE PAȘTI

ORGANIZATOR: Grădinița cu program prelungit nr. 64 Galați

PARTENERI  IMPLICAłI:

Inspectoratul Școlar Galați

GrădiniŃa P.N. Vînători;

Şcoala Gimnazială Nr. 22,  GalaŃi;

Şcoala Gimnazială Nr. 10,  GalaŃi.

GrădiniŃa P.P. „ Tedi” GalaŃi;

GrădiniŃa P.P. Nr. 36 GalaŃi;

GrădiniŃa Nr.14 GalaŃi;

GrădiniŃa Step by step  Galați;

GrădiniŃa P.N. Băneasa, Galați;

GrădiniŃa P.N. Roșcani, Galați.



Ziua grădiniŃei
GrădiniŃa cu program prelungit „Otilia Cazimir”



Ziua grădiniŃei
GrădiniŃa cu program prelungit „Arlechino” GalaŃi



Proiect educaŃional
„Ziua recoltei”

Organizator: GrădiniŃa cu program prelungit „Arlechino” GalaŃi



Săptămâna porŃilor deschise

GrădiniŃa cu program prelungit „Tedi” GalaŃi



Concurs judeŃean
„Moşul drag la noi în prag!”

Organizator: GrădiniŃa cu program prelungit „Tedi” GalaŃi



Proiect educaŃional interjudeŃean
„Promovarea tradiŃiilor şi obiceiurilor locale 

prin activităŃile curriculare”

Organizatori: GrădiniŃa cu program prelungit „Elena Doamna” GalaŃi

                      GrădiniŃa cu program prelungit nr. 10 Buzău



Proiect educațional
Să ajutăm și să ne bucurăm împreună

Organizator: Grădinița cu program prelungit nr. 64 Galați

Partener: Grădinița cu program normal Roșcani, comuna 
Băneasa



PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN
,,IA-MĂ DE MÂNĂ , SĂ CREŞTEM IMPREUNĂ!’’

Amândouă de mână, 
creştem împreună

EU ŞI SORA MEA MAI MICĂ
Cu inima bună creştem împreună

Pentru o lume mai bună.

COORDONATORI:
Prof.  Mioara Enache, Inspector Şcolar General

Prof.  Oana Enache, Inspector Şcolar pentru Educaţie Timpurie



SCOPUL PROIECTULUI:
Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în grădiniță prin 

implicarea activă a preşcolarilor, cu suportul părinților şi al cadrelor didactice, în 

activități specifice de voluntariat care să vizeze combaterea marginalizării 

copiilor  din clase sociale defavorizate ca premisă a dezvoltării unor relații de 

toleranță, întrajutorare, prietenie şi colaborare lipsite de prejudecăți.

OBIECTIVE:
•Educarea sensibilităŃii copiilor prin implicarea lor şi a părinŃilor în acŃiuni de 

voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate;

•Formarea competenŃelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă;

•Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor - empatia;

•Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare - altruismul;

•Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună 

dispoziție în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate.


