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„ModalităŃi de educare a preşcolarilor în spiritul valorilor democraŃiei şi a 
respectării drepturilor copilului” – sesiune de comunicări ştiinŃifice legate de 
respectarea drepturilor copilului. 
 

EdiŃia I, 2012 
Avizat M.E.C.T.S. cu nr.31367/07.04.2011 

 
 
IMPOZION  cu  tema : „ModalităŃi de educare a preşcolarilor în spiritul valorilor 
democraŃiei şi a respectării drepturilor copilului” – sesiune de comunicări ştiinŃifice 
legate de respectarea drepturilor copilului 

• Planificări curriculare la decizia şcolii. 
• Planificări extracurriculare. 
• Proiecte tematice, proiecte activităŃi integrate, 
• Alte modalităŃi de abordare a temei. 

 
� Data desfăşurării: 25 februarie 2012, Ora: 9,30 

� Locul desfăşurării: GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr.30 “Pinocchio”  

� Coordonatorul proiectului:GrădiniŃa cu Program Prelungit Nr. 30 „Pinocchio”  

� Parteneri: 

• Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
• Inspectoratul Şcolar al JudeŃului GalaŃi; 
• Casa Corpului Didactic GalaŃi; 
• Primăria Municipiului GalaŃi; 
• Consiliul JudeŃean GalaŃi; 
• Directia judeteana de protectie a copiluilui Galati; 
• Gradinita  cu P.N. nr. 2 si 15 Galati; 
• Gradinita cu P.P. nr. 7 Galati 
 

 



 

� Obiectivele simpozionului :: 

• Valorificarea resursei umane în dezvoltarea şi promovarea actului 

de educaŃie şi cultură din perspectiva compatibilizării 

învăŃământului românesc cu cel european. 

• Amplificarea şi revigorarea activităŃilor la nivelul învăŃământului 

preşcolar. 

• promovarea experienŃei profesionale a cadrelor didactice prin 

modalităŃile abordate în cadrul lucrărilor simpozionului. 

� Obiective specifice: 

• Promovarea inovaŃiei şi a creativităŃii în cadrul programului pentru 

reforma învăŃământului românesc din perspectiva dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice. 

• Stimularea respectării drepturilor copilului prin valorizarea actului 

educaŃional. 

• Dezvoltarea de competenŃe specifice la nivelul cadrelor didactice 

prin aplicarea modalităŃilor de realizare a temei simpozionului.  

� Managementul proiectului: 

Manager de proiect:  Florea DOCHIłA – GrădiniŃa Nr. 30 “Pinocchio” 
                                                                     GalaŃi  
                                    Elena VLASE      –   GrădiniŃa Nr. 15 GalaŃi 

Coordonatori implementare: Mariana DRAGU–inspector de specialitate 
învăŃământ preşcolar   

Tehnoredactare computerizată: Cezarina GARDICIUC 

Contabilitate: Marcela GHEORGHIłĂ – administrator financiar 

� ParticipanŃi:  
• Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.. 
• Inspectori şcolari, colaboratori, membrii comunităŃii locale (parteneri ai 

proiectului).. 
 

 

 



 

În loc de argument 
 
... pe mine mie redă-mă! 
  
 « Caracterul însă a unei şcoli bune e ca elevul să înveŃe în ea mai mult decît i se predă, mai 
mult decît ştie însuşi profesorul. Odată interesul inteligenŃei trezit pentru obiecte, odată simŃurile şi 
judecata deprinse la observaŃie, elevul ajunge prin propria gîndire la rezultate care nu stau în carte. 
 Elevul nu e un hamal care-şi încearcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub care 
geme, ci un om care-şi exercită toate puterile proprii ale inteligenŃei întărinduşi aparatul 
intelectual, precum un gimnast îşi împuterniceşte pînă-n gradul cel mai mare aparatul fizic, fie-n 
vigoare, fie-n îndemnare. 
 În instrucŃia primară şi secundară calitatea celor ştiute stă în proporŃie inversă cu 
cantitatea. Lipsurile cele mai mari ale învăŃămîntului nostru nu sînt pe terenul intelectual, precît pe 
cel al educaŃiei. 
 Calitatea cunoştinŃelor consistă în deplină înŃelegere a celor ştiute şi pentru a fi pe deplin 
înŃelese, mai ales pentru copii, trebuie să fie intuite, iar pentru a fi intuite acele cunoştinŃe trebuie să 
fie descriptive, adică sătule de culoare şi de viaŃă, nu un schelet de abstracŃiuni şi de nume proprii. 
 Ce-i educaŃia? O constantă deprindere la economie de puteri şi la aplicarea lor pentru 
obiecte care merită să le cheltuim. 
 CărŃi rele de şcoală pot fi mult mai ieftine decît una şi bună. Dar cele rele umplu capul 
pentru toată viaŃa cu idei false, care aduc pierderi inteligenŃei şi inimei, acea una şi bună Ńine o dată 
pentru totdeauna mai mult, dar devine un îndreptari al vieŃii. 
 Copilului nu aur, nu mătase, nu viaŃă bună, ci iubire îi trebuieşte. 
 Coruptibilitatea de moravuri şi superficialitatea de educaŃie merg aproape mînă-n mînă. 
 EducaŃiunea, creşterea cade în periodul acela al vieŃii omeneşti cînd inima neformată încă a 
omului seamănă unei bucăŃi de ceară în care poŃi imprima ce vrei. Cînd inima cu vîrsta se-
mpietreşte, atunci n-o mai poŃi îndrăpta, o poŃi numai rumpe. 
 E multă diferenŃă între educaŃiune şi cultură. Aşa de exemplu educaŃiunea străină implică 
spirit străin, cultura străină – ba. EducaŃiunea e cultura caracterului, cultura e educaŃiunea minŃii. 
EducaŃiunea are a cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. În fine un om bine 
educat, cu inimă, caracter şi moravuri bune poate să fie c-un cerc restrîns de cunoştinŃe, pe cînd, 
din contra, cultura, cunoştinŃele cele mai vaste pot să fie cuprinse de un om fără caracter, imoral, 
fără inimă. 
 EducaŃiunea să nu tindă numai la cîştiguri din lumea reală, la folosuri materiale, cari pe 
nimeni n-a făcut fericit, ci să dezvolte bunurile din lumea ideală, percepŃiunea frumosului, ideile de 
bine şi adevăr. 
 ÎnvăŃătura consistă în mulŃimea celor ştiute, cultura în multilateralitatea cunoştinŃelor. 
 Nu în cultură excesivă a minŃii consistă misiunea şcoalelor – excepŃie făcînd cele înalte – ci 
în creşterea caracterului. 
 Şcoala oricînd e o închisoare cînd învăŃătorul va fi mărginit, e oricînd o grădină cînd acesta 
va fi un om de spirit care va şti să intereseze pe elevii săi pentru obiectul ce propune ». 

 
 

 Mihai Eminescu 
 

 

 



 

 

REGULAMENT: 

Lucrările pentru sesiunea de comunicări ştiinŃifice vor fi transmise atât în format 

electronic cât şi listat. Lucrarea să nu depăşească mai mult de 10-15 pagini, cules în 

Times New Roman, corp 14, cu diacritice, spaŃiat la 1,5 rând, iar Rezumatul lucrării 

nu va depăşi mai mult de 2-3 pagini. Sunt admise numai lucrările originale. Lucrările 

înscrise la Simpozion nu se restituie.  

Lucrările vor fi expediate prin poştă, curierat, aduse personal sau pe adresele de e-mail 

(dragan_floarea@yahoo.com; cezarina_gardiciuc@yahoo.com; ankd87@yahoo.com) 

împreună cu  fişa de înscriere. Adresa: GrădiniŃia cu Program Prelungit Nr. 30 

„Pinocchio” GalaŃi, strada Gheorghe Asachi nr. 1, cod 800467, Cod fiscal/C.U.I.  24 

93 73 51, Trezoreria GalaŃi. 

Simpozionul  va fi mediatizat în mass-media şi pe site-ul ISJ-ului. 

Cadrele didactice participante la Simpozion vor primi diplomă de participare, 

catalogul lucrărilor, şi un CD-cu toare lucrările de la simpozion, înregistrat cu ISSN. 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: transmiterea lucrărilor:  lucrările vor fi 

transmise până pe data de 22 februarie (nu mai târziu de această dată). 

TAXA DE PARTICIPARE: 30 RON.  

 
 

DIRECTOR, 
Prof. DochiŃa FLOREA 

 

 

 

 

 

 

 


