SIMPOZION NAŢIONAL

DIVERSITATE ŞI UNITATE
ÎN EDUCAŢIE
„DOAR ÎMPREUNĂ REUŞIM”
05.04.2012
ORGANIZATORI :
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin
Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 12 Reşiţa

PARTENERI :
Asociaţia „Nevo Parudimos”
Organizaţia „Salvaţi Copiii”
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Casa Corpului Didactic Alba
ARGUMENT
Moto:”O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume”-I.Kant
În perspectiva educaţiei permanente, relaţia dintre şcoală, familie şi
comunitate se caracterizează prin complementaritatea tuturor surselor principale
pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane.
Consonanţa colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu numai
unitatea de vederi, ci şi unitatea de atitudini faţă de cel educat. Colaborarea mai
presupune pe lângă unitatea de vederi şi o coordonare a acţiunilor în obţinerea
unităţii. Şcoala are rolul de a coordona colaborarea factorilor educativi,
deoarece, ea este singura calificată pentru o asemenea acţiune.
Modul cum interrelaţionează comunitatea, părinţii şi cadrele didactice îşi
pun amprenta pe formarea şi instruirea copilului. Numeroase studii au
demonstrat că o relaţie bună între aceste instituţii ale educaţiei este în avantajul
dezvoltării copilului la toate vârstele.

A doua ediţie a simpozionului „Doar împreună reuşim” organizat de
Şcoala cu clasele I.VIII Nr. 12 Reşiţa şi Asociaţia Nevo Parudimos în parteneriat
cu ISJ Caraş.Severin, CCD Caraş.Severin şi Organizaţia Salvaţi Copiii a punctat
pregnant cele amintite mai sus prin diversitatea activităţilor propuse în lucrările
participanţilor.
Implicarea unui număr mare de cadre didactice din toată ţara în acest
demers dovedeşte reala preocupare pentru o bună colaborare între cei trei piloni
implicaţi în mod firesc în obţinerea unei educaţii de calitate.
OBIECTIVE:
• Dezvoltarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre
formarea capacităţilor cognitive, creative şi acţionale;
• Încurajarea cadrelor didactice în utilizarea unor strategii didactice
inovative, în parteneriat cu familia şi comunitatea;
• Stimularea educaţiei, cercetării şi a dezbaterilor ca potenţială sursă
de creaţie şi inovaţie în scopul formării continue a cadrelor
didactice;
• Corelarea politicilor si strategiilor locale de asigurare a calităţii cu
orientările şi acţiunile europene.
•
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar.
SECŢIUNI:
1. Promovarea toleranţei interetnice şi interculturale în şcoală, familie şi
comunitate;
2. Rolul profesorului şi al părintelui în consilierea şi orientarea şcolară a
elevului;
3. Religia în centrul demersurilor educative;
4. Promovarea solidarităţii sociale profesori-părinţi-comunitate.

Coordonatori:
Inst. Mihaela Zgârdea
Inst. Lăcrimioara Sadovan
Prof. Mariana Mone

Manageri coordonatori:
Director prof. Lenuta Dicu
Director adj. prof. Petrişor Boltaşu

Regulament
Lucrările simpozionului se vor desfăşura joi,05.04.2012, începând cu ora
13, la Şcoala Europeană cu clasele I-VIII NR. 12 Reşiţa.
Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere care se va trimite alături de
conţinutul lucrării şi copia scanată a dovezii de plată, în format electronic, până
la data de 30.03.2012 pe adresa de e-mail: simpozionl2@yahoo.com.
Taxa de înscriere este de 20 lei/persoană şi se va vira până în data de 30.03.2012
în contul deschis la Banca Transilvania, Sucursala BT Reşiţa, cont:
RO48BTRL01101201252837XX, titular cont: Sadovan Lăcrimioara.
Se admit max. 2 autori/lucrare. Fiecare autor va primi câte o mapa care va
conţine pliantul de prezentare, diploma de participare şi un CD cu ISBN în care
se vor regăsi lucrările simpozionului.
Redactarea lucrării se va face: în format A4, la un rând, setarea paginii:
2,5 cm stânga si 2 cm dreapta, sus, jos; aliniat stanga – dreapta (justify), cu
caractere româneşti, fontul Times New Roman. Titlul scris cu majuscule, Bold,
14 central, la 2 rânduri de titlu se va scrie: profesia, numele si prenumele
autorului/autorilor şi instituţia. Conţinutul lucrării se va scrie cu caractere de 12.
Numărul de pagini al lucrării nu este limitat. Fişierul se va denumi după cum
urmează: nume_nr. secţiunii_localitatea (ex. popescu_3_arad). Denumirea
fişierului se va consemna şi la rubrica subject când se trimite e-mail-ul.
La înscriere, se specifică aparatura electronică necesară susţinerii lucrării.

Persoane de contact:
prof. Mihaela Zgârdea - 0727380963
prof. Lăcrimioara Sadovan – 0742228596

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele: ..............................................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Numele instituţiei: .....................................................................................
Adresa de corespondenţă:
Localitatea ................................................, Str. ........................................,
bl. ....................... , ap. .................... , cod poştal .....................................,
judeţul ......................................, Telefon ..................................................,
E-mail:
................................................................................................................
Titlul lucrării:
................................................................................................................
Secţiunea ..................................................
Aparatura necesară prezentării ......................................................

Nr. MECT: 43177/06.10.2008
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2011
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A.

INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei aplicante: ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 12 REŞIŢA
Adresa completă: Al. Măcinului, nr. 3, Reşiţa, cod 320135, jud. Caraş-Severin
Număr de telefon/fax: 0255-251227
Site şi adresă poştală electronică: scoala12rcs@yahoo.com
Persoană de contact: Mone Mariana, iniţiator şi coordonator proiect
Tel. 0744508450 e-mail: mone_mariana56@yahoo.com
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: ”COPIL, BUCURIE, COPILĂRIE”– EXPOZIŢIE-CONCURS DE
PICTURĂ
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: artistic
C.
REZUMATUL PROIECTULUI
a. ”COPIL, BUCURIE, COPILĂRIE” este o expoziţie-concurs de pictură organizată cu ocazia
zilei de 1 Iunie. Presupune colectarea şi expunerea lucrărilor plastice ale elevilor din ţară care
se încadrează în tema propusă şi care ilustrează copilăria cu bucuriile ei. Lucrările se vor
expune la Casa Municipală Reşiţa, unde vor rămâne 7 zile în jurul zilei de 1 Iunie, timp în
care expoziţia va putea fi vizitată de către reşiţeni (elevi şi adulţi).
b. Va implica elevi şi cadre didactice din toată ţara, aproximativ 300 lucrări trimise de elevi.
c. Activităţile proiectului sunt:
1. întocmirea materialului informativ al expoziţiei-concurs şi a regulamentului
2. contactarea membrilor juriului şi a partenerilor
3. diseminarea materialului informativ la şcolile, grădiniţele şi liceele din oraş, prin fax la
toate şcolile din judeţ şi prin e-mail la colegii din ţară; postarea lui pe site-ul didactic.ro;
înscrierea participanţilor; colectarea materialelor din ţară
4. amenajarea expoziţiei
5. vernisajul
6. jurizarea lucrărilor
7. Evaluarea lucrărilor - anunţarea rezultatelor
d. Parteneri ai manifestării sunt: Primăria Municipiului Reşiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Caras-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Asociaţia „Nevo Parudimos”,
Organizaţia „Salvaţi Copiii” ,“Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context
Lumea mirifică a copilăriei reprezintă o sursă inepuizabilă de creativitate. Semnificaţia ei reală
se află în trăirea culturii şi a valorilor umane, deoarece responsabilitatea demersului creator devine, pe
zi ce trece, o responsabilitate a întregii societăţi, nu numai a şcolii şi familiei.
Încurajaţi în exprimarea ideilor, a sentimentelor şi trăirilor proprii, copiii ne dezvăluie
aptitudinile şi talentele cu care au fost înzestraţi.
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Ziua de 1 Iunie este un moment propice pentru a demonstra încă o dată, că generaţii întregi de
copii ne uimesc şi ne surprind prin acurateţea creaţiilor lor, conştienţi de necesitatea perpetuării
valorilor autentice.
Iată de ce suntem convinşi că expoziţia-concurs va fi, dincolo de simboluri, motiv de
sărbătoare, explozie de lumină şi culoare.
D.2. Obiectivul general /scopul constă în:
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al şcolarilor şi preşcolarilor prin
realizarea unor lucrări originale, cunoaşterea municipiului Reşiţa.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: realizarea de parteneriate între instituţii de învăţământ,
cadre didactice şi elevi; realizarea unor creaţii plastice originale; cultivarea sensibilităţii artistice, a
simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor; organizarea expoziţiei ”COPIL, BUCURIE,
COPILĂRIE””.
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
Grupul ţintă este format din preşcolari şi elevi ai claselor I-IV.
D.5. Durata proiectului
Proiectul debutează la 1 octombrie 2011 şi se încheie în 1 iulie 2012.
D.6. Descrierea activităţilor
Activitatea nr. 1: întocmirea materialului informativ al expoziţiei-concurs şi a regulamentului
Perioada: 1 septembrie – 31 octombrie 2011
Locul desfăşurării: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa;
Participanţi: cadre didactice ale şcolii organizatoare
Descrierea activităţii:
• prezentarea acţiunii în cadrul consiliului profesoral şi acceptarea lui de către CA al şcolii;
• alegerea unui comitet de organizare;
• realizarea materialului informativ şi al regulamentului;
• stabilirea partenerilor şi a membrilor juriului.
Responsabili: comisia de organizare
Beneficiari: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa
Modalităţi de evaluare: materialul informativ
Activitatea nr. 2: contactarea membrilor juriului şi a partenerilor
Perioada: 01 octombrie – 31 decembrie 2011
Locul desfăşurării: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa; sediile instituţiilor partenere
Participanţi: cadre didactice ale şcolii organizatoare şi reprezentanţii instituţiilor
Descrierea activităţii:
• contactarea partenerilor şi prezentarea termenilor colaborării;
• încheierea parteneriatelor;
• contactarea membrilor juriului;
• analizarea, discutarea şi finalizarea de comun acord a materialului informativ
Responsabili: comisia de organizare
Beneficiari: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa
Modalităţi de evaluare: materialul informativ, regulamentul concursului, invitaţia finală
Activitatea nr. 3: diseminarea manifestării şi colectarea materialelor pentru expoziţie
Perioada: 01 aprilie – 25 mai 2012
Locul desfăşurării: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa
Participanţi: comisia de organizare
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Descrierea activităţii:
• postarea invitaţiei pe site-urile de specialitate;
• realizarea comunicatelor de presă şi expedierea la posturile locale de radio, tv şi la presa
scrisă
• înscrierea participanţilor
• colectarea materialelor pentru expoziţie
Responsabili: comisia de organizare
Beneficiari: Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa
Modalităţi de evaluare: listele cu participanţi
Activitatea nr. 4: amenajarea expoziţiei
Perioada: 25 mai-31 mai 2012
Locul desfăşurării: Casa Municipală Reşiţa
Participanţi: comisia de organizare
Descrierea activităţii:
• pregătirea spaţiului de expunere şi a materialelor
• amenajarea expoziţiei
• realizarea comunicatelor de presă şi expedierea la posturile locale de radio, tv şi la presa
Responsabili: comisia de organizare
Beneficiari: elevii participanţi, comunitatea locală
Modalităţi de evaluare: expoziţia
Activitatea nr. 5: vernisajul
Perioada: 1 iunie 2012
Locul desfăşurării: Casa Municipală Reşiţa
Participanţi: elevi, cadre didactice, juriul, reprezentanţi ai instituţiilor partenere, invitaţi –
oficialităţi locale, presa
Descrierea activităţii:
• trimiterea comunicatelor de presă
• realizarea şi trimiterea invitaţiilor
• pregătirea programului
• deschiderea expoziţiei
Responsabili: comisia de organizare
Beneficiari: elevii participanţi, comunitatea locală
Modalităţi de evaluare: expoziţia
Activitatea nr. 6: jurizarea şi realizarea clasamentului pe categorii de vârstă
Perioada: 1- 4 iunie 2012
Locul desfăşurării: Casa Municipală Reşiţa
Participanţi: Juriul este format din reprezentanţi ai Primăriei, Asociaţiei Nevo Parudimos,
Organizaţiei “Salvaţi Copiii” şi cadre didactice de specialitate.
Descrierea activităţii:
• întrunirea juriului
• analizarea criteriilor de jurizarea
• jurizarea
• stabilirea rezultatelor
Responsabili: comisia de organizare, juriul
Beneficiari: elevii participanţi, comunitatea locală
Modalităţi de evaluare: clasamentul
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Activitatea nr. 7: anunţarea rezultatelor; premierea
Perioada: 4 iunie 2012
Locul desfăşurării: Casa Municipală Reşiţa
Participanţi: organizatorii, juriul (preşedintele juriului), elevi din şcoala organizatoare, elevi cu
lucrări câştigătoare, cadrele didactice din oraş care au avut elevi cu lucrări în concurs
Descrierea activităţii:
• anunţarea câştigătorilor
• invitarea la premiere a elevilor câştigători (din oraş)
• premierea
Responsabili: comisia de organizare, juriul
Beneficiari: elevii participanţi, comunitatea locală
D 7.REZULTATE AŞTEPTATE şi METODE DE EVALUARE A ACESTOR REZULTATE
Rezultate aşteptate:
• 300 de lucrări reprezentând aspecte din viaţa copiilor
• remarcarea elevilor cu înclinaţii spre arta plastică
• realizarea unor conexiuni între lucrările expuse şi tema abordată
• creşterea eficientizării actului didactic;
• colaborarea dintre cadre didactice provenind din şcoli diferite;
• încheierea unor legături între cadre didactice cu preocupări identice şi nu numai;
• creşterea imaginii şcolii.
Metode de evaluare a rezultatelor: feedback-urile din partea beneficiarilor; evaluarea impactului
asupra copiilor şi comunităţii; evoluţia numărului de participanţi;
D.8. MODALITATEA DE EVALUARE A CONCURSULUI
- internă:
Monitorizarea activităţii se va face prin urmărirea realizării etapelor de organizare de
către echipa de proiect, urmărindu-se coerenţa dintre scop - obiective – activităţi – metode –
evaluare – indicatori. Evaluarea se va face pe etape şi în final, pe baza observaţiilor făcute atât
de participanţi cât şi de organizatori, urmărindu-se identificarea unor nevoi în vederea
îmbunătăţirii organizării ediţiei viitoare a manifestării. În timpul expoziţiei vor fi realizate
înregistrări, fotografii şi vor fi făcute înregistrări cu opiniile vizitatorilor.
- externă: va rezulta din aspectele prezentate de mass-media şi televiziunea locală.
Indicatori de evaluare: coordonare-strategii de acţiune, realizări majore ale proiectului,
obstacole în realizarea proiectului, rezultate calitative şi cantitative, materiale de promovare,
parteneriat cu mass-media şi comunitatea locală.
D.9. BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI PROIECTULUI
Beneficiarii direcţi sunt elevii, cadrele didactice implicate, părinţii, şcoala organizatoare, dar
şi instituţiile partenere.
Beneficiari indirecţi vor fi vizitatorii expoziţiei, societatea în ansamblul ei, şcolile în care s-a
diseminat proiectul.
D.10. SUSTENABILITATE
Expoziţia-concurs va aduna cele mai interesante creaţii plastice realizate de copii.
Aceasta vizează două aspecte : impactul proiectului asupra copiilor şi garanţia folosirii
acestora în cadrul unor discipline şcolare.
D.11. PROMOVAREA PROIECTULUI
Promovarea expoziţiei se va face prin: mass-media locală; transmiterea directă a
informaţiei în şcoli, grădiniţe şi licee din judeţ; poşta electronică, spre destinaţii cunoscute din
ţară; postare pe site-uri de specialitate.
Informaţiile către presa locală vor fi trimise la un anumit interval, prestabilit, până în
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momentul desfăşurării manifestării.
D.12. Partenerii implicaţi în proiect:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prin inspectorul educativ, sprijină desfăşurarea
concursului, oferind suport informativ, baza de date pentru mediatizare, sprijin instituţional,
organizatoric şi de conţinut.
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin este o instituţie care a fost mereu alături de şcoala
noastră, răspunzând prompt şi oferind sprijin de specialitate de câte ori a fost solicitat. CCD CaraşSeverin mediatizează evenimentul la instituţii similare din ţară şi facilitează stabilirea de legături şi
parteneriate cu acestea.
Primăria Municipiului Reşiţa oferă sprijin în organizarea manifestării : asigură spaţiul de
expunere; se implică în jurizarea lucrărilor; susţine financiar proiectul.
Asociaţia Nevo Parudimos oferă sprijin în organizarea manifestării : se implică în jurizarea
lucrărilor; informează şi alte instituţii asemănătoare despre manifestare ; colaborează cu Şcoala cu cls.
I-VIII Nr. 12 Reşiţa în derularea proiectului; oferă sprijin financiar pentru lucrările premiate.
Organizaţia “Salvaţi Copiii” sprijină desfăşurarea proiectului, implicându-se în organizarea
expoziţiei şi jurizarea lucrărilor participante.
Şcolile partenere din alte judeţe oferă suport informativ şi mediatizează evenimentul la
instituţii similare.
E. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2012
Nr.
crt.
1.

2.
3.
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Descrierea cheltuielilor

Fonduri
pro
prii

Finanţare
solicitat
ă MECI

Total sumă

Realizarea diplomelor
(300 diplome pentru elevi
x 3lei diploma)
Tipărire afişe, pliante,
programe
Premiile (pe secţiuni şi pe
categorii de vârstă)
Premiul I: 6x100 lei
Premiul al II-lea: 6x80 lei
Premiul al III-lea: 6x50lei
Menţiune: 4x30lei
Alte cheltuieli cu
amenajarea expoziţiei
TOTAL

900

-

900

50

-

50

1500

-

1500

50

-

50

2500

-

2500

Finanţări
anterioare
proprii
MECI

2700

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT
a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club): şcoală cu clasele I-VIII
b. Număr total cadre didactice: 41
c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 450
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 26
e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 450
f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora:
- 12 clase de la ciclul primar
- 8 clase de la ciclul gimnazial
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-

g. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai
jos titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul)
Proiect COMENIUS „The language of friendship”, perioada 2008-2010
Proiect COMENIUS „Parallel ways”, perioada 2011-2013
Proiect PHARE „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, perioada 2007-2008

REGULAMENTUL CONCURSULUI
• Nu se percepe taxă de participare;
• Creaţiile plastice pe tema ”COPIL, BUCURIE, COPILĂRIE” vor fi realizate pe suport A4.
• Fiecare lucrare va fi pusă în passe-partout (2 cm), cu etichetă în colţul din drepta jos, pe care se
va scrie: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, vârsta, localitatea;
• Pe verso-ul lucrării se va scrie numele şi prenumele coordonatorului, clasa, unitatea de
învăţământ, localitatea;
• Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări;
• Trimiterea lucrărilor şi a fişelor de înscriere se va face prin poştă la adresa:
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12, Al Măcinului, Nr. 3, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin,
cu menţiunea ”pentru expoziţia-concurs” până la 25 mai 2011 (data poştei);
• Fiecare participant va trimite în plicul cu lucrarea şi un plic autoadresat;
• Expoziţia se va realiza la Casa Municipală Reşiţa în perioada 1 – 4 iunie 2012;
• Între 1 – 4 iunie 2012 va avea loc evaluarea şi jurizarea lucrărilor care vor respecta condiţiile
impuse;
• Elevii şi cadrele didactice participante vor primi prin poştă diplomele, în perioda 10 iunie – 1
iulie 2012;
• Lucrările trimise nu se returnează.
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Expoziţie-concurs-naţional- ,,COPIL, BUCURIE, COPILĂRIE”
Reşiţa 2012
Numele şi prenumele îndrumătorului:
Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Adresa unde se vor trimite diplomele:
Strada: ………………………….. Nr. …………………
Localitatea: ………………………. Codul: ………………
Judeţul: ………………tel........................mail.....................
Elevi participanţi:
Numele/prenumele

Clasa/grupa

Titlul lucrării

copilului

Semnătura cadrului didactic
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