SATUL TRANSILVĂNEAN ÎN IMAGINI
- SIMPOZION

INTERJUDEȚEAN –

,,DASCĂL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE”
-

ORGANIZATORI :
Scoala Gimnazială Gârbova
Şcoala Gimnazială Daia Română
Liceul cu Program Sportiv Sebeş

COORDONATORI :
Înv..Maniu Valeria - Şcoala Gimnazială Gârbova
Înv. Schiau Elena – Şcoala Gimnazială Daia Română
Înv. Tărâţă Georgeta – Liceul cu Program Sportiv

PARTENERI :
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
Casa Corpului Didactic Alba
Primăria Comunei Daia Română
Primăria Municipiului Sebeş
Primăria Comunei Gârbova

INVITAŢI :
Reprezentanţi ai I.S.J. Alba, C C D Alba, primăriilor din cele trei localităţi şi directorii
şcolilor partenere.

MOTIVAREA PROIECTULUI
Satul se identifică, în esenţă, cu constituirea societăţii şi a civilizaţiei umane, este locul
unde s-a născut cultura, unde se conservă şi supravieţuiesc valori şi tradiţii puternice ce se cer
descoperite, puse în lumină şi păstrate. Nici nu se poate concepe o analiză a satului ca sistem
social, ca tip de civilizaţie, fără să se ia în considerare cultura sa, căci prin cultura sa, universul
sătesc a devenit un mediu specific de existenţă, diferenţiindu-se de celelalte universuri sociale.
Pentru că satul este piedestalul pe care odihneşte civilizaţia şi bogăţia oraşului, iar
oamenii satului sunt un munte de voinţă şi energie, o comoară de bun simţ şi de spirit critic.
Merită să păstrăm neîntinată această zestre, e rădăcina care ne dă putere spre viitor.
În
contextul unei societăţi care se schimbă, rolul dascălului devine o prioritate a strategiilor
orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. Parteneriatul educaţional urmăreşte
transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se
atingerea unor obiective de natura formală, informală, socio-comportamentală. Acest parteneriat
are menirea de a schimba idei, impresii între elevi, cadre didactice în legătura cu viaţa de altădată
a satului românesc. Organizatorii acestui proiect doresc o evocare a satului transilvănean, cu ceea
ce a fost, cu toate aspectele vieţii sătesti, cu scopul de a aduce în lumină bogăţia şi strălucirea din
viaţa de altădată a satului transilvănean.
SCOP :


Cunoaşterea de către copii, părinţi, invitaţi şi nu numai, a valenţelor educative ale
dascălilor în evoluţia tinerilor.



Promovarea modalităţilor de îmbunătăţire a relaţiei dascăl - elev;



Dinamizarea interacţiunii dintre instituţiile locale, şcoli, cadre didactice, elevi, părinţi,
comunitate;



Dezvoltarea cooperării si a colaborării între cadrele didactice din unităţi diferite;

OBIECTIVE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Implicarea elevilor si a cadrelor didactice în reînvierea satului de altădată;
Promovarea unor practici noi privind învăţarea;
Promovarea colaborării între elevi, cadre didactice, părinţi;
Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;
Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi din şcoli diferite;
Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular.

MODUL DE PARTICIPARE:
a) direct
b) indirect
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice din învăţământul preuniversitar: educatoare, învăţători,
institutori, profesori, elevi, părinţi, membri ai comunităţii.
PRODUSE FINALE: DVD-ul cu ISSN cu lucrările participanţilor.
DATA: 16.02.2013
LOCUL DESFĂŞURĂRII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:
- ora 10.00 – primirea invitaţilor, deschiderea oficială; cuvântul invitaţilor;
- ora 11.00 – susţinerea lucrărilor pe secţiuni.
IMPACT ASUPRA CADRELOR DIDACTICE,ELEVILOR, COMUNITĂŢII:
-

promovarea proiectelor educative extraşcolare ele elevilor,
promovarea relaţiei şcoală-comunitate.

1. Secţiuni:
I. pentru cadre didactice:
 REFERATE, PROIECTE EDUCAŢIONALE
II. pentru elevi:
 CONCURS: CREAŢII ARTISTICE( desen, pictură, colaj) – ŞCOALA MEA
ASTĂZI
CREAŢII LITERARE: eseu/ compunere/ poezie-cu tema ,,Cel ce
îmi îndrumă paşii”
2. Regulament de participare:
PENTRU CADRELE DIDACTICE:
a) lucrare în format WORD






Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale
de 20 mm, cu DIACRITICE, (maxim 3 pagini);
Titlul se scrie cu majuscule ( Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat);
La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, caracter 12, aliniere
la dreapta) ;
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;
NOTǍ: lucrarea nu se pagineazǎ!
b) lucrare în format POWERPOINT


prezentare PowerPoint de maxim 5 MB;

Lucrările se vor trimite prin e-mail la adresa satultransilvanean@yahoo.com

PENTRU ELEVI


Creaţiile literare vor fi trimise prin e-mail la adresa satultransilvanean@yahoo.com



Creaţiile artistice se vor trimite prin poştă la adresa Maniu Valeria, Şcoala
Gimnazială Gârbova, loc. Gârbova, Jud. Alba, cod 517305, dar şi prin e-mail la
adresa satultransilvanean@yahoo.com





Materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 10 minute.
Organizatorii vă pun la dispoziţie calculatoare şi videoproiectoare.
Cadrele didactice pot opta şi pentru participarea indirectă.

3. Înscrierea participanţilor: se va face pană la data de 10 februarie 2013 prin expedierea
fişei de înscriere, a lucrării şi a prezentărilor power point prin e-mail la adresa :
satultransilvanean@yahoo.com
Toate documentele se vor expedia „în atache” prin acelaşi e-mail.
4. Taxa de participare:
Doar persoanelor care doresc CD cu ISSN
- 20 lei , achitată prin mandat poştal simplu pe adresa:
Maniu Valeria, Şcoala Gimnazială Gârbova, loc. Gârbova, Jud. Alba, cod 517305,
5.Evaluarea activităţii:






Prin numărul de participanţi;
Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;
Modul de reflectare în media;
Realizarea unui CD cu lucrările primite;
Expozitie cu lucrările elevilor

6. Certificarea activităţii:




Diplome pentru elevi;
Diplome pentru cadrele didactice participante la simpozion
CD-ul simpozionului cu ISSN;

PERSOANE CONTACT :

Maniu Valeria-0258748184, maniu_vali@yahoo.com
Schiau Elena – 0258/734351 sau 0740137805, elena_schiau@yahoo.com
Tărâţă Georgeta – 0258/763123 sau 076226515georgeta_daia@yahoo.com
Nu se vor acorda premii materiale.
Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.
Diplomele vor fi trimise prin e-mail, iar CD-urile vor fi expediate tuturor participanţilor
pe adresa notată in fişa de înscriere.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CADRE DIDACTICE
„SATUL TRANSILVĂNEAN IN IMAGINI”
Ediţia a IV-a
16 FEBRUARIE 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE ......................................................... ....................................................................
SPECIALITATEA ..............................................................................................................................
ŞCOALA..............................................................................................................................................
ADRESA ŞCOLII..............................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA
...........................................................................................................................................
MODUL DE PARTICIPARE (încercuiţi varianta care vi se potriveşte) :
directă (nr. de participanţi) _____ / indirectă( prin trimiterea lucrării)
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII(încercuiţi):
flip-chart, calculator, videoproiector, CD-player, DVD, televizor
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ............................................................................................................

Data________________

Semnătura______________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE
ELEVI
„SATUL TRANSILVĂNEAN IN IMAGINI”
Ediţia a IV-a
16 FEBRUARIE 2013

Numele şi prenumele elevului…………………………………………………….
Clasa/grupa ……………………………………………………………………......
Secţiunea:………………………………………………………………………….
Titlul lucrării……………………………………………………………………….

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:………………………………………………
Şcoala …….…………………………………………………………………………….…...……
Adresa şcolii:…………………………………………………………………………………..…..
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Telefon / fax ……………………………………………………………….………………………
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................
Data________________

Semnătura______________________

