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SCRISOARE METODICA PENTRU INV ATAMANTUL PRE~COLAR 
2013-2014 

Bucuria de a im•iifa sau ecuafia care aduce impreunii profesoru/ rejlexiv, 
copilul implicat !fi piirintele ancorii 

#781 P.002/0 

I. Recomandlirile/concluziile Consiliului European, vizibilitatea actiunilor noastre 
privind reforma in domeniul educatiei timpurii - puncte de plecare ale demersurilor 

ce urmeazli 

Concluziile Consiliului Europei privind educatia ~i ingrijirea copiilor pre~colari: Sii oferim 
tuturor copiilor 110!itri cea mai bun ii pregiitire pentru lumea de mliine (2011) subliniaza faptul 
ca educafia 'i ingrijirea timpurie de calitate oferii o gamii largii de avantaje pe termen scurf 'i 
lung, atdt pentru persoane, cdt 'i pentru societate in general. 
Serviciile de educatie timpurie de inalta calitate sunt utile pentru toti copiii, dar mai ales pentru 
cei care provin din medii socio-economice defavorizate, din familii de migran\i sau ale 
comunitatii rome sau care au nevoi speciale de educa\ie, inclusiv handicap. In acest sens, 
fumizarea unui acces echitabil generalizat la servicii de educatie timpurie de inalta calitate poate 
contribui !ntr-o mare masura la succesul Strategiei Europa 2020 ~i, in special, la realizarea a doua 
dintre obiectivele principale ale UE: reducerea sub 10 % a ratei parasirii timpurii a ~colii ~i 
lnlaturarea riscului de saracie ~i de excluziune sociala pentru eel putin 20 de milioane de 
persoane. 

In cadrul activita\ii de Peer Learning a Grupului de lucru Tematic pentru Educatie 
Timpurie din cadrul Comisiei Europene (TWG-ECEC), cu tema: Acces !fi calitate In educafia 
timpurie, activitate organizata la Bucure~ti, in perioda 18-20 martie 2013 de catre Ministerul 
Educatiei Na\ionale, in calitate de gazda ~i de institu\ie reprezentata in acest grup de lucru, au 
fost apreciate realizarile Romilniei in domeniul politicilor ~i strategiilor privind educa\ia timpurie 
~i, in acela~i tirnp, au fost fil.cute recomandari privind imbunata\irea practicii educa(ionale din 
serviciile de educatie timpurie, indeosebi in ceea ce prive~te rela\ia educatoare-copil ~i rela\ia 
educatoare-parin\i, precum ~i cresterea preocuparii educatoarelor pentru individualizarea 
invatiirii si pentru observarea sistematica a copilului in contextul mare al cre~terii calita(ii 
serviciilor oferite de institu(iile de educatie timpurie antepre~colara ~i de !nva\amilnt pre~colar. 

De asemenea, ca urmare a prezentarilor fil.cute, a discu!iilor cu reprezentan\i ai inspectoratelor 
~colare, cu directori de gradini\e, cu reprezentan\i ai institu\iilor de !nva(amilnt superior care se 
ocupa de formarea initiala ~i continua a educatoarelor, precum ~i ca urmare a vizitelor efectuate 
in diferite unita\i de educa(ie timpurie din Bucure~ti, membrii grupului de lucru au inserat !n 
documentele de lucru ale TWG-ECEC urmatoarele aspecte legate de acces ~i calitate in educa(ia 
timpurie, evident, in raport cu resursa umana: 

• interdependenta acces-calitate :fi potenfarea efectelor acesteia prin mecanismele de 
sprijinire a dezvoltiirii profesionale a resursei umane; 

• importanta fOrmiirii initiate si continue a educatoarelor 'i suportul oferit acestora prin 



From:DGEITPV To:DOL.J 02/10/2013 10;56 #781 P.003tO· 

sisteme de tip mentorat; 
• importanfa preluiirii experienfelor pozitive 'i a bunelor practici de la nivel local [n 

proiecte la nivel nafional ,i, eventual, transformarea for in politici pub/ice. 

in luna mai a anului curent a apiirut Recoma11darea Co11siliului European privi11d Programul 
11afio11al de reformii al Romfmiei pentru 2013. 

in acest context, recomandarea fiicutii Romiiniei pentru perioada 2013-2014, in domeniul 
educ4iei este urmiitoarea: sa accelereze reforma sistemului de inva{iimdnt, inc!usiv prin 
consolidarea capacitafii administrative atdt la nivel central, cdt 'i la nivel local, 'i sii evalueze 
impactul reformelor; sii accelereze refOrmele in domeniul invafiimdntului profesional 'i al 
[Ormarii: sa alinieze $i mai mult inviifamdntu/ universitar la cerinfele piefei muncii $i sa 
imbunatiifeascii accesul persoanelor defavorizate; sa puna fn aplicare o strategie nafionala cu 
privire la fenomenul piirasirii timpurii a :fColii, pundnd accentul pe imbunatatirea accesului 
copiilor prescolari, inclusiv al romilor, la o educatie de calitate. 

II. Bucuria de a invata sau ecuatia care aduce impreuna profesorul reflexiv, copilul 
implicat ~i parintele ancora 

invii\area timpurie este fundamentul pentru invii\area de-a lungul intregii vie\i ~i baza buniistiirii 
individuate, sociale, economice, baza dezvoltiirii durabile. De aceea, invii\area timpurie trebuie 
sii fie ~i motorul bucuriei de a fnviifa care, la randul ei, conduce la construirea comunitiifilor 
orientate spre a fnvafa, comunitii\i care dobandesc capacitatea intemii de a-~i identifica ~i 

rezolva problemele ~i de a progresa, avand ca scop calitatea vie\ii fieciirui individ, in toatii 
complexitatea sa. 

in aces! context, ca urmare a Consfiituirilor anuale ale inspectorilor pentru invii\iimiintul 
pre~colar, care au avut loc la Piatra-Neam\, in perioada 28-30 august 2013, anul ~colar 2013-
2014 va reprezenta, pentru profesioni~tii din invii\1imiintul pre~colar, un an al reflec\iei ~i al 
lucrului la detalii cu o semnifica\ie majorii pentru viitorul comun pe care ni-1 dorim (cre,tere 
economica inteligenta, durabila 'i favorabilii incluziunii sociale - prioritii\i ale Strategiei Europa 
2020). 

A~adar, amintindu-vii faptul cii_profesia de educatoare este nobilii, dificila, dar ~i pliicutii, umilii 
~i miindrii, exigentii ~i liberii, o VALOARE in sine, in care mediocritatea nu este permisii, in care 
a ,ti nu inseamnii nimic dacii nu po\i sii impiirt~e~ti ~i altora ~i in care autodepa~irea este un pas 
ciitre ,,acordarea fiin\ei cu etemitatea ~i cu perfectiunea divinii" (C.Cuco~, 2009), va supunem 
aten\iei ciiteva puncte de reflectie, pe care vii liisiim libertatea de a le analiza/dezbate in 
activitatea metodica zilnica, in activitii\ile metodice siiptamanale, in cadrul cercurilor pedagogice 
sau cu prilejul altor evenimente profesionale: 

• Bucuria de a fnva{a provine din experienfe personale de succes; 
• Jocul ofera copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a fnvafa de timpuriu; 
• Bucuria de a fnva{a inseamna un mediu care ifi ofera libertatea de a explora; 

,, 
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• Bucuria de a inviifa nu se asociazii cu graba; 
" Bucuria de a fnvii/a este, de cele mai multe ori, o bucurie legatii de un eveniment aparent 

banal, fmpiirlii$itii cu ceilal/i; 
• Bucuria de a invii/a inseamnii contextualizare, invii/are cu sens; 
• Bucuria de a fnviifa fuge de prelegerile fungi ale profesorului; 
• Bucuria de a invii/a apare fn situafiile fn care o sarcinii de inviifare converge cu nevoile 

!fi interesele actorului inviifiirii. 

De asemenea, in aceasta ecua\ie a bucuriei de a invata, dupa cum bine ~tim, este important sa 
~ezam, alaturi de profesorul reflexiv ~i copilul/elevul implicat, piirintele ancorii. Un astfel de 
parinte, pe care este de datoria noastra sa ii formam ~i sa ii punem In valoare rolul atat de 
important, lnsemna, de fapt, persoana care ofera stabilitate ~i siguran\a Jn via\a copilului/elevului 
~i care trebuie sa il ajute sa ancoreze, atunci cand e nevoie ~i atilt cat este nevoie, pentru a 
explora/descoperi/aprofunda ceea ce 11 intereseaza ~i sa 11 sprij ine in a stabili ~i men\ine pun\ile 
de legatura cu lumea ~colii ~i cu via\a, in toata complexitatea ei. 

De aceea, fn anexa acestei scrisori metodice vom ata~a ~i o fi~a de refleqie (men\ionam faptul ca 
termenul pana la care ne dorim sa inregistrarn impreuna schimbari este 2015), focalizata pe 
interac\iunile educatoarei cu copilul, interac(iunile copilului cu ceilal\i copii ~i interactiunile 
educatoarei cu colegele, cu al\i profesioni~ti ~i cu parintii ~i pe care vii recomandam sa o folosi\i 
zilnic, incercand sa observa\i cu propriii dumneavoastra ochi fmbunata\irile inregistrate la nivelul 
practicii educa\ionale, dar t1i la nivelul performan\elor individuale ale copiilor din grupa. Astfel, 
ziua educatoarei ar putea sa se finalizeze cu o reflec\ie scrisa in caietul pentru studiu individual 
(ex.: Secretele unor rela/ii reu:jite, Rejlecfii pentru dezvoltarea mea profesionalii, Rejlectif 
pentru schimbarelprogres etc.). Totodata, trebuie sa men\ionam faptul ca fi~a de refleqie at~ata 
constituie un punct de reper important in elaborarea, de catre directori/inspectori ~colari de 
specialitate, a unor fi~e de observare, prin care sa vizeze stimularea educatoarelor in vederea: 
folosirii gandirii critice in analiza propriei activitiifi; formularii de concluzii pertinente care sa 
conducii la schimbarea practicilor educafionale la nivelul grupei de copii; gasirii de solufii 
eficiente la problemele educa/ionale identificate etc. 

III. Aspecte importante de urmarit in cadrul inspec\iilor de specialitate ~i al inspec\iilor 
tematice: 

1. Libertatea de mi~care ~i explorare oferita copilului prin mediul educa\ional gandit ~i 

construit de educatoare: 
• jucarii/jocuri aflate la fndemana copilului, fn campul vizual al acestuia; 
• materiale expuse in sala de grupa, care au un sens pentru procesul de inva\are in care este 

angajat copilul prin joc ~i care sunt a~ezate la nivelul copilului, sunt vizibile ~i sunt 
realizate cu ajutorul sau in prezen\a copilului; 

• educatoarea ofera libertatea copilului fn exprimarea rutistica, evitand coloratul fn contur 
si realizarea unor lucrari (practice sau artistico-plastice) identice de catre to\i copiii; 

• modul de a~ezare al mobilierului pe parcursul unei zile/activita\i, modul de plasare a 
catedrei ~i pozi\ia educatoarei fn raport cu copiii in acest context etc. 

Termen - semestrul I; 
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2. lmplicarea copilului ln procesul de predare-invii\are-evaluare: 
• ~tiu copiii ce au inva\at sau ce vor invii\a? 
• ~tiu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe tema care ii intereseaza? 
• sunt intrebatifpot sa aleaga copiii ce vor sii inve\e la un moment dat? 
• ~tiu copiii ce urmarim printr-o activitate anume ln care sunt implica\i ~i, ca atare, ce li se 

va cere sa aplice/demonstreze/realizeze la sfar~itul acesteia? 
• au voie copiii sa i~i exprime parerile/opiniile liber de-a lungul lntregii zile? etc, 

Termen - semestrul II; 
3. Bucuria de a inva\a reflectatii in interaqiunile educatoarei cu copilul, interac(iunile 

copilului cu ceilalfi copii ~i interac\iunile educatoarei cu colegele, cu alfi profesioni~ti ~i 
cu parin\ii 

Termen - toata durata anului ~colar. 

in plus, inspectorii ~colari vor acorda o aten\ie deosebita, pe toata durata anului ~colar, 
urmatoarelor aspecte, extrase din setul de recomandari flicute de MEN in Raportul general al 
inspecfiei $Colare efectuate in anul $Colar 2012-2013: 

• Organizarea de schimburi de bune practice, in ceea ce prive~te planificarea ~i proiectarea 
didactica, in cadrul unor activita\i metodice la nivel jude\ean sau la nivelul unita\ilor de 
inva\amiint. 

• Generalizarea programului de interasisten\e la nivelul comisiei metodice ~i activita\ilor de 
mentorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate in primii ani de cariera didactica. 

• 

• 

• 

Efectuarea de interasisten\e in cadrul comisiilor metodice ~i dezvoltarea exerci\iului de 
analizii/evaluare ~i autoevaluare a activita\ilor. . 
Organizarea de schimburi de bune practici intre unita\ile de inv~(1i;Tiant, privind modul 
de realizare a documentelor ~i a ac\iunilor propuse la nivel de comisie metodica. 
Organizarea nivelul ISJ/ISMB/CCD, a unor activita\i de formare a responsabililor 
comisiilor metodice 

IV. Teme de interes recomandate, in anul ~colar 2013-2014, pentru proiecte tematice 
derulate cu copiii, pentru cercuri pedagogice ~i activitliti metodice 

Anul 2014 este declarat Anul intemafional al familiei. in acest context, propunem cadrelor 
didactice sa discute cu copiii despre semnifica\iile acestui eveniment ~i sa i~i orienteze 
demersurile spre urmatoarele douii direc\ii: 

• fiecare copil, pil.na la 1 ianuarie 2014, l~i va alege o tema pentru un proiect individual, 
care va avea in centrul aten\iei familia ~i pentru care va avea la dispozi\ie 6 !uni pentru 
investigare, culegere ~i analiza materiale/informa\ii ~i pentru pregatirea prezentarii lui in 
fa\a audien\ei ( colegi, parin\i, profesori etc.); copiii ar putea fi sprijini\i in alegerea temei 
proiectului individual, sugeril.ndu-Ji-se sa se gmdeasca la: Frunza(floarea Xlanimalul X in 
marea familie a ....... ; Ciintece/versuri/pove$ti in Jamili a mea; Gusturi $i mirosuri care 
trezesc amintiri desprefamilia mea; Culori $i obiecte/obiecte de artii infamilia mea etc.; 
la sfii~itul celor 6 !uni, educatoarea va face programarea copiilor care vor sa i~i prezinte 
proiectul ~i le va oferi tuturor (nu numai celor care prezinta in fa\a audien\ei) un spa(iu de 

'ltf/'.; 
•1;; .. J 
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expunere a proiectelor, uncle va afi~a ~i lista cu programil.rile. 
" fiecare educatoare, impreuna cu copiii din grupa, va alege sa deruleze pe perioada anului 

~colar 2013-2014 un proiect tematic, din cele doua men\ionate in cele ce urmeaza 
(respectiind indeosebi tema ~i nu neaparat sugestiile oferite ): 0 viafa trecutii pr in acte (de 
cautat prin actele familiei, de discutat cu membrii familiei despre acestea, de adus ~i de 
pezentat in fa\a colegilor copia unui act important din via\a familiei, cu semnifica\iile, 
giindurile, trairile, toata incarcatura pe care acesta o are pentru familie) sau Via fa familiei 
fn scrisori (o serie de scrisori trimise de o grupa de copii - ca ~i corespondent al unei alte 
comunita\i care este familia - catre o alta grupa de copii, care poate fi din aceea~i 
griidini\a sau dintr-o alta, din acela~i ora~/jude\ sau aceea~i \ara, din mediul rural/urban 
etc.; scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor, vor putea con\ine text scris ~i 

imagini/desene sau doar imagini/desene ~i vor urmari povestirea unor evenimente din 
via\a acestei mici familii, empatizarea cu evenimente traite de cei cu care se afla In 
coresponden\a, familiarizarea cu ~i respectarea regulilor privind modul de redactare al 
unei scrisori, familiarizarea cu ~i respectarea pa~ilor in procesul de comunicare prin po~ta 
etc.). 

Pentru activita\ile metodice ~i cercurile pedagogice recomandam urmatoarele teme: 

1. Activita\ile de tip outdoor - posibilita\i ~i modalita\i de organizare cu pre?colarii; 
2. Educa\ia pentru schimbare ~i valen\ele ei in societatea cuno~terii; 
3. Dezvoltarea socio-emo\ionala a copiilor pre~colari ?i implica\iile ei in imbunata\irea vie\ii 

sociale ~i profesionale a parin\ilor ~i a cadrelor didactice. 

INSPECTOR GENERAL, 
Viorica Preda 

~· 
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FU;IA DE REFECTIE 
(interac(iuni) 

I. INTERACTIUNEA EDU CATO ARE - COP IL 

02/10/2013 10;57 #781 P.00710 

Anexa I 

1.1. Am reu~it sa interac(ionez cu fiecare copil In parte, pe toata durata programului zilei. 
1.2. Am reu~it sa of er, fieciirui copil In parte, sprij in pentru dezvoltare personala, respectand 
ritmul de lnva(are al acestuia. 
1.3. Am reu~it sii. apreciez progresul lnregistrat de fiecare copil din grupa ~i sa-1 fac cunoscut ~i 
celorlal\i copii, pe durata programului zilnic. 
1.4. Am reu~it sa ofer, fieciirui copil in parte, posibilitatea de a face alegerei ~i de a-~i explica 
motivul/motivele care au determinat alegerea fiicuta. 
1.5. Am reu~it sa sprijin, fiecare copil In parte, pentru a-~i exprima piirerea cu privire la o 
activitate/lucrare personala sau a altui coleg. 
1.6. Am reu~it sa ascult, fiecare copil in parte, atunci cand acesta ~i-a manifestat dorin\a de a 
comunica cu mine, aratilndu-i ca ma intereseaza ceea ce !mi spune ~i oferindu-i feed-back 
imediat. 
1.7. Am reu~it sii. sprijin, fiecare copil In pa1te, pe toata durata programului zilei, pentrn a deveni 
autonom ~i pentru a manifesta stapanire de sine. 
1.8. Am reu~it sa sprijin, fiecare copil in parte, sa in\eleaga importanta regulilor ~i respectarea !or 
in via\a personala ~i in convie(uirea cu ceilal\i. 

II. INTERACTIUNEA COPIL - COPIL/GRUP DE COPII 

11.1. Am proiectat, pe toata durata programului zilei, situa\ii de inva(are care sa faciliteze 
interac(iunea copil-copil/grup de copii. 
11.2. Am reu~it sa observ, pe toata durata programului zilei, interactiunile pe care le are fiecare 
copil din grupa cu colegii lui. 
11.3. Am reu~it sa sprijin, pe toata durata programului zilei, eel putin un copil (timid/mult prea 
expansiv/cu probleme de adaptare/cu probleme de 1nva\are etc.) in a interaqiona eficient cu 
colegii Jui. 
11.4. Am reu~it sa pregatesc, pentru ziua curenta, un mediu educational care sa favorizeze 
interactiunea copil - copil/grup de copii. 

Ill. INTERACTIUNEA EDUCATOARE- COLEGl/ALTI PROFESIONI$TIIPARINTJ 

Ill. I. Am reu~it sii. ini(iez o discu\ie cu colegii/al(i speciali~ti/parin\ii, dupa lncheierea 
programului zilei, despre progresul/problemele intilmpinate pe parcursul zilei, de cii.tre (eel pu\in) 
un copil din grupii.. 
111.2. Am reu~it sii. imegistrez ~i sa transmit colegilor/altor speciali~ti/pii.rin\ilor, dupii. incheierea 
programului zilei, date relevante, clare, punctuale privind progresul/problemele intil.mpinate pe 
parcursul zilei, de catre (eel putin) un copil din grupa. 
111.3. Am reu~it sa ascult ceea ce un coleg/specialist/parinte !mi impfut~e~te despre un copil din 
grupii., la inceputul sau la sfiir~itul programului zilei, ~i sa ii ofer feed-back imediat. 
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Programe ~i proiecte educafionale in inviitiimantul pre~colar, in anul ~colar 
2013- 2014 

Anexa 2 

Multe dintre programele/proiectele educafionale ~i concursurile initiate ~i derulate 1n anii 
anteriori 1~i continua activitatile ~i, ca atare, vor necesita corelarea cu calendarul activita\ilor 
~colare ~i extra~colare din an ~i un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor. Acela~i 
lucru este necesar ~i pentru programele/proiectele/concursurile nou lansate. 
in cele ce urmeaza prezentiim lista acestora: 

Programe/proiecte care continua: 

• Programul educational national de educa\ie a parintilor ,,Educa\i a~a" (Funda\ia Copiii 
No~tri ~i MEN); 

• Programul educational national de stimulare a interesului pentru lecturii ,,Sa citim pentru 
mileniul trei" (MEN, inspectorate, gradinite, comunitati locale); 

• Programul educational national de educatie ecologica ,,Ecogradini\a" (MEN, 
inspectorate, gradinite, comunitati locale); 

• Programul educa\ional national de stimulare a interesului pentru educa\ie fizica ~i sport 
,,Kalokagathia" (MEN, inspectorate, griidinite, comunita\i locale); 

• Programele educationale ,,Educatia incluziva 1n gradinite" ~i ,,P~i spre educa\ia incluziva 
in gradini\a" (Asocia\ia RENINCO, UNICEF, MEN); 

• Programele educationale pentru nivelul antepre~colar ,,Centre multifunqionale" ~i ,, Un 
start bun in viatii" (Step by Step, UNICEF, MEN, ISJ-uri); 

• Proiect de stimulare a interesului pentru lectura ~i de compensare a parcurgerii Programei 
instructiv-educative 1n griidinita de copii ,,Pipo" (CD Press, MEN); 

• Proiect educational ,,Piti-Clic ~i Dublu-Clic" - concursuri de creativitate pentru cadrele 
didactice (INFOMEDIA Pro, MEN, ISJ-uri); 

• Proiect educa\ional ,,Cu Europa la joaca ... " - concurs de stimulare a abilita\ilor 
intelectuale ~i de creativitate pentru copiii pre~colari ~i ~colari mici (Editura Diana SRL, 
MEN, ISJ-uri); 

• Proiect educational SMARTY - concurs de cuno~tin\e pentru copiii pre~colari, pe 
domenii experien\iale, (Asocia\ia SMARTY, MEN, ISJ-uri); 

• Proiect educational ,,Prichindei in lumea basmelor" (Editura Cuvantul Info, MEN, ISJ
uri); 

• Proiect educational ,,Ruti te inva\ii, lectii pentru via\ii" (Editura Cuvantul Info, MEN, ISJ
uri); 

• Program KIDSMART (IBM Romania, MEN); 
• Proiect educational international RAFA GIRAFA (Romconcept International Solutions, 

MEN, ISJ-uri); 
• Proiect educational ,,Caravana Iste\ilor - ~tiu, ma informez, deci sunt eel mai bun!" (Pro 

Educatie Consulting Publishing SRL, MEN, ISJ-uri, Poli\ia rutiera ~i Ministerul Mediului 
~i Piidurilor); 
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• Proiect educational "Evaluarea in inva\amiintul prqcolar" (S.C. Esen\ial Media Press 
S.R.L., MEN, ISJ-uri); 

• Concurs ,,$apte !uni de excelenta" (Editura Diamant, MEN; ISJ-uri); 
• Concurs ,,Micii exploratori" (Asociatia InteligenT, MEN, ISJ-uri); 
• Proiect educational international TIMTIM-TIMY (Funda(ia pentru $tiin(e ~i Arte Paralela 

45, MEN, ISJ-uri); 
• Proiect educational "EduTeca" (Ascendia Design, MEN, ISJ-uri); 
• Proiect educational de promovare a intemationalismului ACTOR (MEN, ACTOR 

Romania, ISMB/ISJ); 
• Proiecte FSE ,,impreuna cu copiii pentru un inceput ~colar de succes" - ID: 63.126 ~i 

,,Competen(e cheie prin jocuri virtuale la gradinita - resurse didactice pentru punerea 
bazelor formarii competentelor cheie la pre~colari" - ID: 63.154 (MEN, Univ.Bucure~ti, 
$hotron, CD Press); 

• Proiect educational de promovare a educa\iei pentru participare ,,Dezvoltarea abilita\ilor 
socio-emo(ionale la copiii cu varste de la 3 la 7 ani" (MEN, UNICEF, Asocia\ia de parinti 
Casu\a cu pove~ti Bistri\a, ISJ-uri); 

• Proiect educational "Meseria de parinte" (MEN, ISJ Prahova, alte ISJ-uri); 
e Proiect educational ,,Bucuriile copilariei" (Editura Diana, MEN, ISJ-uri); 
• Proiect educational "Steffy: start catre excelen\a" (MEN, SC Norand SRL, ISJ-uri); 
• Proiect educational "Calitate ~i competen\a in inva\amiintul pre~colar" (MEN; ISPEF 

Italia, ISJ-uri). 

Programe/proiecte care debuteaza: 

Programul educational ,,Curcubeul schimbarii" (MEN, Asociatia Ghidelor ~i Ghizilor din 
Romania, UNESCO Romania, Cuviintul Info, ISJ-uri) 

Activita(i: 

• Realizarea, in colaborare cu partenerii la nivel national ~i local, a unor aqiuni de 
promovare a educa\iei pentru schimbare in gradini\e ~i in comunitate, sub deviza 
,,Impreuna putem schimba lumea" - pe toata perioada derularii programului; 

• Parcurgerea unui modul de formare a cadrelor didactice Jn domeniul educa\iei pentru 
schimbare, in care sa se puna accentul pe jocurile de cunoa~tere/autocunoa~tere, jocurile 
de cooperare, jocurile de strategie (suportul de curs va fi trimis la MEN pentru avizare) 
- in perioada 01 noiembrie 2013 - 01 noiembrie 2014; 

• Realizarea unor schimburi de experienta '.intre jude\e, pe toata perioada derularii 
proiectului-in perioada 15 ianuarie 2014- 15 mai 2015; 

• Realizarea unui film didactic Jn care sa fie prezentate derularea programului ~i rezultatele 
acestuia -pe 5 octombrie 2015 (Ziua Educatorului); 

• Elaborarea ~i editarea unor materiale de sprijin pentru copii, cadre didactice ~i comunitate 
- piina la data de 1 septembrie 2015; 

• Conferin\a finala pentru prezentarea ~i diseminarea rezultatelor proiectului - octombrie 
2015. 
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Programul educational ,,EDU-~coala" (Editura Edu -SC EDU SOFT MARKETING SRL, MEN, 
ISJ-uri) 

Activita\i: 

• Formarea cadrelor didactice in domeniul educatiei asistate de calculator ~i a utilizarii 
softului educational in procesul de predare - inva\are - evaluare; 

• Informarea tuturor factorilor implicati (dascali, parin\i ~i copii) asupra avantajelor 
utilizarii softului educational in procesul de predare - invatare - evaluare; 

• Sponsorizarea tuturor unitatilor de invatamant partenere in proiect, cu softuri 
educationale ~i auxiliare ~colare EDU, avizate de M.E.N.; 

• Asigurarea suportului tehnic pentru cadrele didactice partenere in proiect, care utilizeaza 
softurile educationale ~i auxiliarele ~colare EDU in procesul de predare - inva\are -
evaluare; 

• Culegerea de feedback structurat din partea cadrelor didactice, a elevilor ~i a parin\ilor ~i 
revizuirea sau, dupa caz, conceperea unor noi softuri educa\ionale ~i auxiliare ~colare 
EDU. 

Programul educational ,,Sane imprietenim cu emo\iile!" (Editura Mekki Media, MEN, ISJ-uri) 

Activita\i: 

• Seminarii de informare (pentru copii, parin\i, cadre didactice ~i reprezentanti ai unor 
institutii cu rol important in educatia copiilor) cu privire la importan\a dezvoltarii 
inteligentei emotionale, alaturi de inteligen\a cognitiva; 

• Activitati educative lunare, pe perioada anului ~colar, realizate in cadrul gradinitelor 
partenere, cu implicarea cadrelor didactice, parintilor ~i a copiilor ( confom1 
regulamentului de desfl\~urare al proiectului educativ ,,Sane fmprietenim cu emofiile!"); 

• Organizarea Expozifiei Nafionale cu tema: ,,Stropi de bucurii prin ochi de copii! ",In care 
vor fi expuse lucrarile copiilor pre~colari participanti in cadrul proiectului; expozitia i~i 
propune sa ofere copiilor un cadru In care ace~tia sa-~i poata exprima emotiile prin culori 
~i forme, conform nivelului !or de ln\elegere; pentru aprecierea ~i incurajarea 
participantilor ( copii ~i cadre didactice ), lucrarile de la nivel national vor fi premiate, 
constand In pachete cu materiale educative pentru dezvoltarea inteligen\ei emotionale; 

• Realizarea de materiale informative ~i educationale suport pentru procesul de predare 
invatare-evaluare din lnvatarniintul pre~colar, oriental in directia dezvoltarii socio
emotionale a pre~colarilor. 
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Programul educational ,,VREAU SA FIU OLIMPIC!" (GERO PRO EDUCATIE S.R.L., 
MEN, ISJ-uri) 

Activitati : 

• Sesiuni de informare ~i dezbateri, pentru copii, parinti, cadre didactice ~i reprezentanti ai 
unor institutii cu rol important in educaiia copiilor, pe teme legate de problematica 
dezvoltarii ~i inva\arii la copiii mici. 

• Concurs pentru copii VREAU SA FIU OLIMPIC! (conform Regulamentului concursului); 
• Realizarea de materiale informative ~i educa\ionale suport pentru procesul educational, 

special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare. 


