Vă invităm să fiţi alături de noi la cea de-a zecea ediţie a Simpozionului Naţional
"Tradiţional şi Step by Step în slujba învăţământului românesc- Modele de bune
practici", care va avea loc sâmbătă 10 decembrie 2016 la Liceul Tehnologic Sebeş,
jud. Alba (str. Ştefan cel Mare, nr. 1) .

“TRADIŢIONAL ŞI STEP BY STEP ÎN SLUJBA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ROMÂNESC- MODELE DE BUNE PRACTICI”
ediţia a XI-a
SIMPOZION NAŢIONAL
adresat cadrelor didactice şi elevilor
Simpozionul “TRADIŢIONAL ŞI STEP BY STEP ÎN SLUJBA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ROMÂNESC- MODELE DE BUNE PRACTICI” este la a XI-a ediţie şi se adresează cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar- educatoare, profesori, învăţători / institutori , precum şi
elevilor claselor pregătitoare- XII.
Acest eveniment va constitui un bun prilej pentru stimularea creativităţii elevilor, cunoaşterea
celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între cadrele didactice
din întreaga ţară , identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase, în
vederea abordării unor proiecte şi participării la diverse programe.
Având experienţa ediţiilor anterioare , secţiunea pentru elevi va aduce un plus de interes , atât
din partea cadrelor didactice – coordonatoare cât şi a elevilor participanţi , având încrederea că
lucrările susţinute vor fi foarte bine documentate , elaborate şi prezentate , aducând o pată de culoare
şi energie pozitivă evenimentului.
Varietatea subiectelor abordate, atât din alternativa step by step cât şi din învăţământul
tradiţional, nu va fi considerată doar o continuare a simpozionului ci şi un real schimb de experienţă
benefic pentru toţi cei implicaţi, având ca obiectiv principal implementarea unui proces modern de
formare şi informare al cadrelor didactice şi implicit al elevilor.
GRUP ŢINTĂ: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar- educatoare, profesori, învăţători /
institutori, elevi ai claselor pregătitoare-XII;
ORGANIZATOR: LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ , JUD. ALBA
PARTENERI:

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEŞ, JUD. ALBA
ASOCIAŢIA ,, GISAS” SEBEŞ, JUD. ALBA
ASOCIAŢIA ,, PETIT PETI” SEBEŞ, JUD. ALBA

COORDONATORI : Prof. Stanciu Adina Mixandra- director, prof. Cîmpean Cristina- director adj.,
prof. Rodica Groza, prof. Petronela Irimie, înv. Alina Dăncilă, înv. Gligor Stăvar , prof.Constantin
Adam

COLABORATORI: instituţii de învăţământ preuniversitar
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
 10 decembrie 2016, ora 10.00 Sebeş, Liceul Tehnologic Sebeş – clădirea D, str. Ştefan cel Mare,
nr. 1, cod poştal 515 800, jud. Alba
SCOP: Promovarea modelelor de bune practici în activitatea şcolară şi extraşcolară
OBIECTIVE:
1. Promovarea unor practici noi în activităţile şcolare şi extraşcolare;
2. Valorificarea valenţelor creative ale elevilor;
3. Formarea ştiinţifică şi psihopedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
în context european;
4. Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;
5. Implicarea comunităţii în problemele educative ale şcolii româneşti.
PARTICIPARE:
a) directă- pentru toate cadrele didactice care doresc să fie alături de noi, în special colegii din
Sebeş, Alba Iulia, Cugir şi localităţile apropiate acestora
b) indirectă
Menţionăm faptul că pe diplomă se va specifica modul de participare.
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:
- ora 10.00 – primirea invitaţilor, deschiderea oficială, cuvântul invitaţilor;
- ora 11.00 – susţinerea lucrărilor pe secţiuni.
PRODUSE FINALE: DVD-ul cu ISSN cu lucrările participanţilor.
IMPACT ASUPRA CADRELOR DIDACTICE,ELEVILOR, COMUNITĂŢII:
- diseminarea modelelor de bune practici în învăţământul preuniversitar;
- promovarea proiectelor educative extraşcolare ele elevilor;
- promovarea relaţiei şcoală-comunitate.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
PENTRU CADRELE DIDACTICE:
 Cadrele didactice pot participa cu lucrări ce abordează teme la alegere sub formă de:
referate, proiecte educaţionale, studii tematice, etc.
 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) ;
 NU SE VA PAGINA !!!
 Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;

Persoanele care doresc să participe, vor trimite lucrarea şi fişa de înscriere până în data de
30 noiembrie 2016 pe următoarele adrese de e-mail:
sebes.simpozion@yahoo.com – pentru cadre didactice;
elevi.simpozion@yahoo.com - pentru elevi.
Vă rugăm să solicitaţi confirmarea de primire.

PENTRU ELEVI:
 Tema:“DIN BUCĂTĂRIA BUNICII” concurs de proiecte -PPT;
 Se pot trimite prezentări PowerPoint de maxim 25 MB, până pe data de 30 noiembrie 2016 pe
adresa de e-mail: elevi.simpozion@yahoo.com;
 Primul slide va conţine: titlul lucrării, unitatea de învăţământ, numele şi prenumele elevului,
clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.
 Prin înscrierea la simpozion participanţii sunt de acord cu publicarea lucrărilor, fără nici un fel
de pretenţie pecuniară;
 Toţi participanţii primesc diplome şi adeverinţe;
 Lucrările se vor publica electronic, la Editura „Universul Şcolii”, pe un CD/DVD cu ISSN;
 Responsabilitatea asupra conţinutului lucrărilor revine autorilor;
 Nerespectarea cerinţelor poate avea ca rezultat eliminarea lucrărilor;
 Diplomele, tabelele cu elevii participanţi, precum şi adeverinţele pentru cadrele didactice se vor
regăsi pe CD-ul cu ISSN realizat de către organizatori;

Persoane contact : - prof. IRIMIE PETRONELA - tel :0751059389
- inv. STĂVAR GLIGOR –
tel: 0745579767

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Pentru cadre didactice
SIMPOZION NAŢIONAL
”TRADIŢIONAL ŞI STEP BY STEP ÎN SLUJBA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC”
- ediţia a XI -a 10 DECEMBRIE 2016
Numele ________________________________________________________
Prenumele______________________________________________________
Specialitatea____________________________________________________
Adresa de corespondenţă ________________________________________
Telefon_______________________ E-mail___________________________
Şcoala__________________________________________________________
Localitatea___________________________judeţul____________________
Titlul lucrării
_______________________________________________________________
Modul de participare:

directă

/

indirectă (încercuiţi varianta aleasă).

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării / realizarea atelierului: Flipchart/ calculator / videoproiector/
CD-player/
televizor (încercuiţi varianta
aleasă)
Data________________

Semnătura______________________

FIŞA DE ÎNSCRIERE
pentru elevi
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
”TRADIŢIONAL ŞI STEP BY STEP ÎN SLUJBA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMANESC”
,,TRADIȚII ȘI OBICEIURI”
- ediţia a XI-a 10 DECEMBRIE 2016
Numele ________________________________________________________
Prenumele______________________________________________________
Clasa __________________________________________________________
Profesor coordonator ____________________________________________
Adresa de corespondenţă

______________________________________

Telefon_______________________ E-mail___________________________
Şcoala__________________________________________________________
Localitatea___________________________judeţul____________________
Titlul lucrării
_______________________________________________________________
Modul de participare:

directă

/

indirectă

(încercuiţi varianta aleasă).

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării / realizarea atelierului: Flipchart/ calculator / videoproiector/
CD-player/
televizor (încercuiţi varianta
aleasă)
Data________________

Semnătura______________________

