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1. Continuă 

 
• Programul educaŃional naŃional de educaŃie a părinŃilor „EducaŃi aşa” (FundaŃia Copiii 

Noştri şi MECTS); 
• Programul educaŃional naŃional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim pentru 

mileniul trei” (MECTS, inspectorate, grădiniŃe, comunităŃi locale); 
• Programul educaŃional naŃional de educaŃie ecologică „EcogrădiniŃa” (MECTS, 

inspectorate, grădiniŃe, comunităŃi locale); 
• Programul educaŃional naŃional de stimulare a interesului pentru educaŃie fizică şi sport 

„Kalokagathia” (MECTS, inspectorate, grădiniŃe, comunităŃi locale); 
• Programele educaŃionale „EducaŃia incluzivă în grădiniŃe” şi „Paşi spre educaŃia incluzivă 

în grădiniŃă”  (AsociaŃia RENINCO, UNICEF, MECTS); 
• Programele educaŃionale pentru nivelul antepreşcolar „Centre multifuncŃionale” şi „Un 

start bun în viaŃă” (Step by Step, UNICEF, MECTS, ISJ-uri); 
• Proiect de stimulare a interesului pentru lectură şi de compensare a parcurgerii Programei 

instructiv-educative în grădiniŃa de copii „Pipo” (CD Press, MECTS); 
• Proiect educaŃional „Piti-Clic şi Dublu-Clic” - concursuri de creativitate pentru cadrele 

didactice (INFOMEDIA Pro, MECTS, ISJ-uri); 
• Proiect educaŃional „Cu Europa la joacă…” - concurs de stimulare a abilităŃilor 

intelectuale şi de creativitate pentru copiii preşcolari şi şcolari mici (Editura Diana, 
MECTS, ISJ-uri); 

• Proiect „Filip şi cheia fermecată” (Editura RAVISION, MECTS); 
• Proiect educaŃional SMARTY - concurs de cunoştinŃe pentru copiii preşcolari, pe 

domenii experienŃiale,  (AsociaŃia SMARTY, MECTS, ISJ-uri); 
• Proiect educaŃional „Prichindei în lumea basmelor” (Cuvântul Info, MECTS, ISJ-uri); 
• Proiect educaŃional „Ruti te învaŃă, lecŃii pentru viaŃă” (Cuvântul Info, MECTS, ISJ-uri); 
• Program  KIDSMART (IBM România, MECTS); 
• Proiect educaŃional RAFA GIRAFA (Romconcept International Solutions, MECTS, ISJ-

uri); 
• Proiect educaŃional „Caravana Profesor Garfield te învaŃă” (S.C. Mediadocs Publishing 

SRL, MECTS, ISJ-uri); 
• Concurs „Şapte luni de excelenŃă” (Editura Diamant, MECTS; ISJ-uri); 
• Concurs „Micii exploratori” (AsociaŃia InteligenT, MECTS, ISJ-uri);  
• Proiect educaŃional internaŃional TIMTIM-TIMY (FundaŃia pentru ŞtiinŃe şi Arte Paralela 

45, MECTS, ISJ-uri); 
• Proiect educaŃional de promovare a internaŃionalismului ACTOR (MECTS, ACTOR 

România, ISMB/ISJ); 
• Proiecte FSE „Împreună cu copiii pentru un început şcolar de succes” – ID: 63.126 şi 

„CompetenŃe cheie prin jocuri virtuale la grădiniŃă – resurse didactice pentru punerea 
bazelor formării competenŃelor cheie la preşcolari” – ID: 63.154 (MECTS, 
Univ.Bucureşti, Şhotron, CD Press); 

• Proiect educaŃional de promovare a educaŃiei pentru participare „Dezvoltarea abilităŃilor 



socio-emoŃionale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani” (MECTS, UNICEF, AsociaŃia de 
părinŃi CăsuŃa cu poveşti BistriŃa, ISJ-uri). 
 

 
2. Debutează 

 
• Proiect educaŃional ”Aripi spre viitor”  (MECTS, UNICEF, AsociaŃia de părinŃi CăsuŃa cu 

poveşti BistriŃa, ISJ - BN, SM, SV, CL şi AB); 
 
Scopul proiectului este:  ImbunătăŃirea capacităŃii instituŃionale a partenerilor de la nivel local, în 
vederea implementării legislaŃiei  secundare,  subsecvente noii Legi a educaŃiei naŃionale, privind 
educaŃia timpurie (îndeosebi pentru segmentul de vârstă de la naştere la 3 ani). În acest sens, vor fi 
desfăşurate următoarele activităŃi:   

• Formarea echipelor  locale alcătuite din persoane resursă din judeŃele pilot (inspector preşcolar, 
mentor, formator în educaŃie incluzivă, formatori/instructori pentru părinŃi), un reprezentanŃi ai 
DirecŃiei de Sănătate Publică, reprezentanŃi ai părinŃilor şi ai autorităŃilor administraŃiei publice 
locale (20 persoane/judeŃ); 

• ÎnfiinŃarea şi organizarea grupelor de 2-3 ani în grădiniŃe şi semnarea parteneriatelor la nivel 
local; 

• Monitorizarea activităŃilor ce se desfăşoară la aceste grupe; 

• Elaborarea unui pliant, cuprinzănd filozofia proiectului şi exemple de bune practici din judeŃele 
pilot; 

• Elaborarea şi diseminarea broşurii „Ghid pentru părintele copilului antepreşcolar”; 

• Organizarea şi desfăşurarea ConferinŃei NaŃionale „Aripi spre viitor”. 

 
 

• Proiect educaŃional ”Steffy: start către excelenŃă” (MECTS, SC Norand SRL, ISJ-uri) 
 
Proiectul are ca scop principal stimularea utilizării metodelor activ-participative de către 
cadrele didactice în cadrul procesului de predare-învăŃare-evaluare şi, implicit, a copiilor 
preşcolari, în vederea familiarizării lor cu algoritmul de operare al acestor metode. 
 
În acest context, se urmăreşte crearea unor contexte de învăŃare, în deplin acord cu cerinŃele 
curriculumului pentru învăŃământul preşcolar, prin care copiii, treptat, să deprindă algoritmul 
de operare al metodelor activ-participative; contextele respective vor avea un spaŃiu special 
dedicat (respectiv 20 pag.) în cadrul revistei „Steffy Grădi”. De asemenea, pentru a stimula 
utilizarea metodelor activ-participative de către cadrele didactice, se va dezvolta o platformă de 
învăŃare şi împărtăşire reciprocă, găzduită de site-ul www.steffy.ro, unde vor fi postate o serie de 
materiale teoretice suport (traduceri sau lucrări ale autorilor români), precum şi materiale în 
imagini trimise de cadre didactice din întreaga Ńară, ca bază de discuŃie pe această temă, în 
secŃiunea FORUM.  
 

• Proiect educaŃional ” Mic şi voinic” (FSE, MECTS, SC Bio Aquafish SRL, ISJ-uri) 
 
Proiectul vizează îndeosebi creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a părinŃilor  
în asigurarea unei alimentaŃii echilibrate în special pentru copii, dar şi pentru adulŃi, prin 



introducerea în meniul zilnic al alimentului PEŞTE. În acest sens, vor fi desfăşurate următoarele 
activităŃi:   

a) Întocmirea şi distribuirea materialelor informative în grădiniŃele din întreaga Ńară. 
Materialele informative se vor prezenta sub forma unor mape cu imagini sugestive pentru 
colorat şi informaŃii utile pentru părinŃi, elaborate de nutriŃionişti, privind importanŃa 
consumului de peşte, atât pentru copii, cât şi pentru adulŃi.  Totodată, în completarea 
acestor informaŃii, vor fi adăugate şi jocuri interactive pe care cadrele didactice sau 
părinŃii le pot folosi pentru a încuraja alimentaŃia sănătoasă a copilului/familiei prin 
introducerea peştelui în meniul zilnic.  
b) Organizarea de spectacole tematice de catre o echipă de actori şi regizori, în 10 
grădiniŃe, având ca scop familiarizarea copiilor cu conceptul de ALIMENTAłIE 
SĂNĂTOASĂ, explicandu-li-se, totodată, importanŃa consumului de peşte. Aceste 
spectacole vor fi înregistrate în format video. 
c) Postarea pe site-ul campaniei a materialelor video realizate de către echipa de actori 
şi regizori în grădiniŃele vizitate, în vederea utilizării acestora de toŃi cei care doresc să 
promoveze alimentaŃia sănătoasă, din care nu trebuie să lipsească peştele şi produsele 
din peşte.  

 
 

• Proiect educaŃional ”10 pentru educaŃia României” (MECTS, SC MONDO IT Global 
Services SRL, ISJ-uri) 

 
Proiectul vizează creşterea calităŃii procesului de învăŃământ şi compatibilizarea acestuia cu 
standardele europene, ca urmare a implementării soluŃiei MultiSeat, o soluŃie care oferă  mai 
multă siguranŃă şi libertate în utilizarea computerului în cadrul procesului de învăŃământ, 
precum şi scăderea costurilor de achiziŃionare şi întreŃinere/funcŃionare a calculatoarelor, a 
costurilor de energie şi eliminarea costurilor de licenŃiere.  
  

• Proiect educaŃional ”Calitate şi competenŃă în învăŃământul preşcolar” (MECTS; ISPEF 
Italia, ISJ-uri) 
 

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a oferi atât cadrelor didactice din învăŃământul 
preşcolar, cât şi managerilor cursuri de formare şi de perfecŃionare, la nivel judeŃean, precum şi o serie 
de materiale – suport şi informative elaborate pe parcursul proiectului, care să sprijine îmbunătăŃirea 
competenŃelor profesionale ale acestora şi alinierea la standarde şi cerinŃe general-valabile la nivel 
european.  

 
 
 
 
 


