
 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 2, Paşcani este situată pe strada Sportului, nr. 11  şi 

funcţionează cu un număr de şapte grupe , la care lucrează 14 educatoare - câte două la fiecare grupă - 

majoritatea având studii superioare.  

Din colectivul de cadre didactice fac parte următoarele doamne:  

 Florentina Spridon – director al unităţii şi Emilia Mihalache; 

 Veronica Pantelimon şi Simona Apostol; 

 Gbriela Paşcu şi Maria Pârja; 

 Mariana Carcea şi Aurica Neder                    

 Luminiţa Matevici şi Elena Roman; 

 Viorica Burlacu şi Antoneta Măriuţa; 

 Vergina Şerban şi Doina Condurache; 

De doi ani încoace, pe 9 -10 martie, sărbătorim ZILELE GRĂDINIŢEI, sub sintagma: 

, 

Imagini sugestive de la acest eveniment : 

 
Copiii  înscrişi la această grădiniţă,  sprijiniţi de părinţi   şi coordonaţi de educatoare , desfăşoară o bogată 

activitate şcolară şi extraşcolară. 



 

 

Proiectele educative realizate au vizat implicarea unui număr mai mare de copii în viaţa gradinitei, prin 

participarea la diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor 

extracurriculare pentru atragerea prescolarilor într-un spaţiu educativ atractiv şi suportiv. 

Proiectele si parteneriatele desfăşurate sau în curs de desfăşurare sunt următoarele: 

1. Proiecte parteneriat educational la nivel local       

GRADINITA-GRADINITA 

GRADINITA-SCOALA 

GRADINITA –COMUNITATE LOCALA 

GRADINITA - ALTI  FACTORI  EDUCATIONALI                                                                                         

2. Proiecte judetene 
 

2.1. Proiectul Judetean,, MICUL SPORTIV”-  
 

(Aprobat CAEJ 2016, POZITIA 167, ISJ IASI) 

 

Initiatori si coordonatori - Prof.Spridon Florentina 

                                         - Prof.Mihalache Emilia 

                                          -Prof.Apostol Simona                  

                           -Prof. Matevici Luminita                                                                                                                

                                              

Scopul proiectului: 

 Formarea  calităţilor  morale  şi  voliţionale  ale  copilului, educarea  perseverenţei, a  stăpânirii  de  sine, 

a  curajului , dezvoltarea  calitatilor  sale  fizice, formarea  ţinutei  corecte, însuşirea  mişcărilor  precise, 

dezvoltarea  simţului  ritmului  favorizarea educaţiei estetice  a  preşcolarilor. 

 



 

 

 
 

2.2.Proiect educational,, LECTURA-IZVOR DE CUNOASTERE”     
(Avizat CAEJ 2017, poz. 57) 

Initiatori si coordonatori –Prof. Carcea Mariana 

                                            - Prof. Botez Cristina 

-  Dir. Prof.Spridon Florentina 

Scopul proiectului: 

 Implicarea unui numar cat mai mare de prescolari si elevi in activitati extracurriculare deosebite, avand 

ca tinta largirea orizontului de cunoastere, prin stimularea continua a curiozitatii acestora, folosind 

cartea drept sursa de informare.Participarea cu lucrari de creatie artistico-plastica si literatura la 

Concursul judetean ,,Povestile copilariei” 

 

 
 



 

 

 
 

3. Proiecte regionale 

16. Festival-concurs regional  ,,DATINI  LA ROMANI” , ”, EDIȚIA a VIII-a , 2017, CAER, poziția 563 

Initiator si coordonator- Prof. Mihalache Emilia-GPP2 PASCANI 

                                                -Prof.Sorohan Cristiana-Liceul,,Miron Costin”Pascani 

                                                -Prof. Rotaru Angela-Scoala Gimnaziala ,,I.Cantacuzino”Pascani 

Scopul proiectului: 

 Cunoasterea si valorificarea obiceiurilor si traditiilor specifice sarbatorilor de iarna si sarbatorilor 

pascale .Realizarea de spectacole si expozitii cu tema :,, Datini si obiceiuri romanesti” 

 
 

4. Proiecte nationale 

Grădiniţa P.P.2, Paşcani a fost partener in diverse proiecte naţionale, precum: 

-  “Copilul de lângă tine - unic şi valoros”; 

Prof. Spridon Florentina/Aurica Neder /Carcea Mariana 

- “Tot ce e pe lume are un rost anume”;  
Prof. Spridon Florentina/Aurica Neder /Carcea Mariana 

 

5. Proiecte internationale 

Grădiniţa P.P.2, Paşcani a fost partener in proiecte precum: 

- ,,ALIMENTEAZA-TE CU SANATATE!” 

 Coordonator  activitati       -Prof. Spridon Florentina /Mihalache Emilia / Apostol Simona 
- Proiect international,,TIMTIM-TIMY.,,  

Prof. Spridon Florentina/Mihalache Emilia/Apostol Simona/Matevici Luminita/Carcea Mariana 

- Proiect international,,DISCOVERY, 

 Prof. Spridon Florentina/Mihalache Emilia/Apostol Simona/Matevici Luminita/ Carcea Mariana 

- Concurs International Formidabilii 

 

 Prof. Spridon Florentina cu întreg colectivul de cadre didactice 

https://ro-ro.facebook.com/ConcursInternationalFormidabilii/


 

 

Alte activităţi: 

- Parade ECO 

 

 

 
- Serbări şcolare 

 

 
- Vizite la Postul de televiziune locală 

 
 

 

 



 

 

 

- Vizite la bibliotecă 

 


