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SIMPOZIONUL NAŢIONAL  
Modalităţi de valorificare a ethosului popular în activitatea din grădiniţă  

Ediţia a II-a, Galaţi, 2009 
 
 

 
Motto: 

                                                                                                                „Nimic nu poate fi la o naţie  
mai scump decât începutul său” 

Florian Aaron 
 
 

I. Argument 
 

Folclorul românesc constituie o importantă sursă de valori autentice, care pot fi selectate, 
prelucrate şi transmise către preşcolari, prin intermediul activităţilor zilnice din grădiniţă, dar şi prin 
intermediul celor extracurriculare. Deoarece temele proiectelor care valorifică muzica, dansul şi 
tradiţiile populare româneşti, au un caracter concret şi dispun de un mare potenţial de aplicabilitate, 
preşcolarii asimilează cu uşurinţă valorile şi tradiţiile românilor. Activităţile realizate în grădiniţe 
implică arta populară în toate formele ei: realizare de măşti, obiecte din ceramică, pictură pe sticlă, 
sculptură. De asemenea, elementele folclorice sunt cuprinse în activităţi care valorifică arta 
dramatică: teatrul de păpuşi, teatrul de umbre, de actori, arta dansului. Toate aceste activităţi 
contribuie la dezvoltarea personalităţii preşcolarilor, prin motivare şi crearea premiselor pentru 
formarea trăsăturilor pozitive de caracter. În acelaşi timp, se creează şanse pentru conştientizarea 
timpurie a specificului naţional şi se cultivă interesul pentru frumosul autentic, desprins din 
semnificaţiile folclorului românesc.  

În grădiniţe există preocupări multiple pentru valorificarea elementelor folclorice, în toate 
tipurile de activităţi. Experienţele în acest domeniu pot fi diseminate, prelucrate şi aplicate de 
educatoare, dacă există oportunităţi pentru dezbateri, schimburi de experienţă, de idei. Simpozionul 
cu tema ,,Modalităţi de valorificare a ethosului popular în activitatea din grădiniţă” constituie unul 
dintre mijloacele de a transmite practicile de succes şi rezultatele obţinute în acest domeniu. 

 
 
II. Data şi locul  desfăşurării: 25 aprilie 2009, Casa Corpului Didactic Galaţi 
 
III.  Grupul-ţintă:  educatoare 
 



IV.  Scopul simpozionului: Diseminarea şi valorificarea bunelor practici în domeniul proiectelor 
realizate în grădiniţe, care promovează folclorul autohton 
 
V.  Obiectivele specifice: 
 
Activităţile simpozionului sunt proiectate astfel încât: 
 
• Să dezvolte la copii şi cadrele didactice deprinderi de cultivare a folclorului românesc (dans 
popular, tradiţii, cântec, recondiţionarea sau confecţionarea de costume populare); 
 
• Să stimuleze interesul comunităţii pentru desfăşurarea unor activităţi pe teme folclorice (festival 
de dans popular, amenajare de expoziţii tematice); 
 
• Să constituie, la nivelul grădiniţelor participante, echipe de proiect pentru documentare, 
realizarea activităţilor în funcţie de obiectivele concrete; 
 
• Să faciliteze popularizarea activităţilor proiectului prin valorificarea experienţelor, cu implicarea 
efectiva a partenerilor. 
 
VI. Secţiunile simpozionului 
 

1. Comunicări ştiinţifice privind modalităţile de valorificare a tradiţiilor şi obiceiurilor la 
români, în activitatea din grădiniţă (referate, eseuri, prezentări  ale proiectelor educaţionale, 
tematice sau de activitate); 

 
2. Expoziţie de fotografii şi produse ale preşcolarilor (care să ilustreze tema propusă); 

 
3. Texte/ cântece originale, culese de educatoare, specifice unei zonei geografice 

 
VII. Parteneri  

- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi 
- Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 
VIII.  Coordonatori (date de contact): 

- inst. Ana Secrieru, inspector şcolar de specialitate (învăţământ preşcolar), ISJ Galaţi: tel. 
0729/917242; 

- prof. Cristina Butnaru, metodist CCD Galaţi, tel. 0732/121991 
Adresa de e-mail la care ne puteţi contacta pentru detalii suplimentare este 
simpozioane_ccd@yahoo.com  

 
 
IX. Regulament şi condiţii de participare: 
 

- Înscrierile participanţilor se vor face până la data de 15 aprilie 2009, orele 1600, la sediul 
CCD Galaţi sau prin poştă, la adresa Casa Corpului Didactic Galaţi, Str. Gării nr. 35, cod 
800222 (în atenţia d-nei Cristina Butnaru), sau prin e-mail, la adresa 
simpozioane_ccd@yahoo.com. Participanţii la Secţiunea 2 vor aduce obligatoriu lucrările la 
CCD Galaţi sau le vor trimite prin poştă; 



- Taxa de participare este de 35 RON şi va fi achitată la casieria CCD sau prin mandat poştal, 
pe adresa: Casa Corpului Didactic, Str. Gării nr. 35, cod 800222 (în atenţia d-nei Corina 
Palade) sau cu ordin de plată, în contul RO73TREZ3065003XXX000098. 

- Fişele de înscriere şi lucrările vor fi însoţite de dovada achitării taxei de participare (copie 
după chitanţă, mandatul poştal sau OP); 

- Participarea la simpozion poate fi indirectă pentru educatoarele din alte judeţe; 
- Toţi participanţii vor primi diplome de participare şi CD-uri cu materialele simpozionului; 
 
 
- Lucrările prezentate trebuie să aibă caracter de noutate, originalitate, aplicabilitate şi să se 

încadreze în maxim 6 pagini; 
- Nu se acceptă lucrări care au participat la alte simpozioane, sesiuni de comunicări etc.; 
- Condiţii de tehnoredactare a lucrărilor: font TNR, dimensiune 12, margini de pagină: 3 cm 

stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos, spaţiere text 1,5 rânduri; 
- Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor; 
- Se acceptă maxim doi autori pe lucrare; 
- Fotografiile şi materialele realizate de preşcolari, pentru Secţiunea 2, trebuie să ilustreze tema 

simpozionului, reflectată în activitatea din grădiniţă; 
- Fotografiile vor fi realizate în format A4, laminate (ţiplate) şi vor conţine: numele cadrului 

didactic, localitatea, grădiniţa şi o frază despre activitatea ilustrată (cu font TNR 16); 
- Toate fotografiile şi materialele preşcolarilor vor fi expuse în ziua simpozionului. 

 
 
X. Evaluarea lucrărilor şi a simpozionului 

- cele mai originale lucrări vor fi premiate; 
- participanţii vor completa un chestionar de evaluare a activităţii. 

 
 
 
 
 

Director, 
Prof. Doiniţa Popa 
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