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SIMPOZIONUL NAȚIONAL
PERFORMANȚĂ ȘI PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE,
TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE
EDIŢIA a II-a
TEMA: MODALITĂȚI DE ADAPTARE A CONȚINUTURILOR PENTRU O
EDUCAȚIE FORMALĂ - INFORMALĂ / NONFORMALĂ
ORGANIZATOR:
Liceul Teoretic „ Aurel Vlaicu”, Orasul Breaza, Str. Republicii, Nr.69, Tel/Fax:
0244340627/0244343860;e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com
PARTENERI:
Casa Corpului Didactic Prahova, reprezentată prin Director Mariana Cazacu;
Primăria Oraşului Breaza, Str. Republicii, Nr. 82B, Breaza, judeţ Prahova, reprezentată prin
Primar – economist Gheorghe Richea.
Asociația părinților de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”,Orașul Breaza, judeţ Prahova,
reprezentată prin Președinte – Ciprian Ezaru;
1. ARGUMENT:
“Învăţarea centrată pe elev se referă la situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri cât şi
individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţele, mai degrabă decât a fi nişte
receptori pasivi ai acestora”. (Harmon, S.W. & Hirumi, A., 1996)
Educația formală, nonformală și informală contribuie la dezvoltarea societății moderne.
2. SCOP :
Simpozionul are ca scop promovarea perspectivelor teoretice şi a experienţei cadrelor didactice.
“Învață tot ce poți, în orice moment disponibil, de la oricine și întotdeuna va veni o vreme când te vei
simți recompensat pentru ceea ce ai învățat. ”
Sarah Caldwe
3. OBIECTIVE :
- Diseminarea unor exemple de bună practică în rândul cadrelor didactice cu privire la
activitatea şi experienţa proprie în domeniul inovării în educaţie/dezvoltării educaţiei;
- Centrarea procesului de instruire pe învăţare, pe elev, dezvoltarea pedagogiilor activ participative de lucru la clasă, lucrul pe centre de interes, învăţarea tematică sau conceptuală,
învăţarea pe bază de proiecte sau de probleme, învăţarea prin cooperare;
- Învăţare durabilă şi cu sens, prin interacţiuni permanente între discipline, prin relevanţă
explicită a competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale;
- valorificarea experienţelor pozitive în domeniul dezvoltării educaţiei;
4. GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice şi specialişti implicaţi în învăţământul preuniversitar românesc.
Beneficiari direcţi : cadrele didactice participante la simpozion.
Beneficiari indirecţi : cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
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5.

DATA: 30 MARTIE 2018

6. LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza, Str. Republicii, Nr.69, Jud. Prahova
7. COMITETUL DE ORGANIZARE
Prof. înv. Primar Albu Veronica
Prof. Limba și literatura română Bran Camelia Elena
Prof. Limba și literatura română Cazan Laura
Prof. Limba și literatura română CîlţMariana
Prof. înv. Primar Goran Izabela
Prof. Fizică – Chimie Gruia Mariana
Prof. Biologie Jagă Ioana Mihaela
Prof. înv. Primar Moise Magdalena
Prof. Ed. Tehnologică și TIC Moncică Maria
Prof. Istorie Nicoară Narcis
Prof. Dr. Limba și literatura română Nicola Alina Gabriela
Prof. Informatică Oprea Florentina
Prof. Dr. Limba Franceză Soreanu Dinela Axineta
Prof. Religie Toader Voicu Macrina
Prof. Fizică Văsii Aura Doina
8. SECŢIUNI :
I.
PROIECTE DIDACTICE
II.
REFERATE METODICE
9. CATEGORII :
I.
CICLUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
II.
CICLUL GIMNAZIAL
III. CICLUL LICEAL
10. REGULAMENT DE PARTICIPARE :
-

a)
Înscrierea participanţilor:
până la data de 19 februarie 2018, prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu pentru fiecare
participant),indicarea adresei în totalitate și corecte de expediere a materialelor care se transmit
în plic împreună cu cele două acorduri de parteneriat în original și copie a dovezii privind plata
taxei de participare.
b)

c)

Depunerea/ trimiterea lucrărilor:
- până la data de 19 FEBRUARIE 2018
- în format electronic prin e- mail (vezi instrucţiuni)

Redactarea lucrărilor:
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20
mm (text aliniat justified);
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold);
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii şi instituţia (Times New Roman,
12, aligned Right);
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- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării(Times New
Roman,12);
- lucrările primite şi care obligatoriu respectă criteriile menţionate anterior se vor
constitui într-un CD cu ISBN;
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume,
prenume -autor, anul, titlul, editura;
- vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române
- lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu
următoarea denumire: lucrare_nume autor
- în corpul mailului se va specifica secțiunea și categoria de încadrare
d) Taxa de participare(include costul mapei şi organizarea) se achită în contul deschis la
CEC Bank Breaza RO 91CECEPH0543RON0773587, de către Asociația părinților de la
Liceul teoretic Aurel Vlaicu, Orașul Breaza:
- 15 lei /lucrare cu CD/ UN CD DE LUCRARE (participare indirectă);
- 15 lei / lucrare fără CD (participare directă);
- 20 lei / lucrare cu CD/ UN CD DE LUCRARE(participare directă);
- Copia dovezii privind plata taxei de participare se trimite prin poştă în acelaşi plic cu
cele două acorduri de parteneriat în original și fișa / fișele de înscriere;
- Plicul se trimite pe adresa şcolii:
Liceul Teoretic”Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza
Strada Republicii 69,
Breaza de Sus 105400,
Prahova
11 .INSTRUCŢIUNI :
a) privind înscrierea pe secţiuni şi trimiterea lucrării – fiecare candidat se va înscrie la
adresa de e-mail corespunzătoare categoriei sale folosind următoarele adrese cu specificaţia
secţiunii:
CICLUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR :izabela.goran@yahoo.com
CICLUL GIMNAZIAL:narcisnicoara75@yahoo.com
CICLUL LICEAL:mituska_2007@yahoo.com
b)

Observaţii:
■ Participarea poate fi directă sau indirectă.
■ Persoanele care nu participă la simpozion personal vor primi documentele prin poştă
până la data d e 2 0 I U N I E 2 0 1 8 .
■ Se admit maximum 2 autori pe lucrare.
■ Toti participanţii vor primi diplomă de participare
■ Pentru publicare vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate :
- Lucrarea nu va depăși 3 pagini-pentru secțiunea referate metodice și
poate conține maximum 2 fotografii și 6 pagini pentru secțiunea proiecte didactice și maximum
1 fotografie, redactate în Microsoft Word cu extensia .doc în redactarea lucrării vă rugăm nu
introduceți note la subsol şi nu numerotaţi paginile !
- pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica
simpozionului şi să respectaţi condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată
prin e-mail)!
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12. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
Locaţia: LICEUL TEORETIC ”AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
Data: 30 Martie 2018
■ primirea invitaţilor: 9,00 – 9,30
■ deschiderea festivă: 9,30
■ prezentarea lucrărilor pe secţiuni: 9,30 – 13,30
■ concluzii: 13,30- 14,00
13. EVALUARE :
Fiecare participant, în mod direct,va primi mapa de participare cuprinzând:
- diplomă de participare;
- adeverinţă de participare;
- acordul de parteneriat;
- CD-ul cu ISBN (opţional).
Fiecare participant, în mod indirect, va primi :
- diplomă de participare;
- acordul de parteneriat;
- CD-ul cu ISBN (opţional).
14. PERSOANA DE CONTACT :
Văsii Aura Doina – tel 0723378766, mail : vasii.auradoina@yahoo.com
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
PERFORMANȚĂ ȘI PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE,
TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE
EDIŢIA a II-a
TEMA: MODALITĂȚI DE ADAPTARE A CONȚINUTURILOR PENTRU O
EDUCAȚIE FORMALĂ - INFORMALĂ / NONFORMALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
______________________________________________________________ Str.
_______________________________, Nr. ____, Loc. _________________, judeţ _________________
E-mail: __________________________________________________ Tel.__________________________
INFORMAŢII ŞI ADRESA PERSONALĂ A CADRULUI DIDACTIC PENTRU TRIMITEREA /
PRIMIREA COLETULUI POŞTAL:

Nume şi prenume: _______________________________________________________________
Str. ____________________________________, Nr. ____, Bl. ____, Sc. ____, Et. ____, Ap. ___,
Loc. ______________________, Jud. _________________, Sector _____, Cod poştal ________,
Telefon (obligatoriu) _____________ , e-mail (obligatoriu): ___________________________

TITLUL
LUCRĂRII:
SECŢIUNEA:
CATEGORIA:
Participare directă :
DA
NU

Mijloacele necesare pentru prezentarea lucrării :
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Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu”, Orașul Breaza
Strada Republicii, nr.69,
Cod postal 105400,
Jud.Prahova
Tel.0244340627 / Fax:
0244340907
Nr.______/_________

Şcoala……………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
Nr._____________/____________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi,……………………………., în vederea organizării şi desfăşurării SIMPOZIONULUI NAŢIONAL
PERFORMANȚĂ ȘI PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE, TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE”, EDIŢIA a II-a, 2018.
1. PĂRŢILE:
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza, Str. Republicii, Nr.69, cod poștal 105400, Jud. Prahova reprezentată
prin Director prof. Dr.Dinela Axineta Soreanu, în calitate de aplicant
şi
Şcoala…………………………………………………………………………………………………….
Reprezentată prin………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
În calitate de partener în cadrul simpozionului.
2. Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi parteneri în vederea organizării şi
desfăşurării optime a SIMPOZIONULUI
NAŢIONAL PERFORMANȚĂ
ȘI PRESTIGIU ÎN EDUCAȚIE,
TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE”, EDIŢIA a II-a, 2018.
3. Durata
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 30.08.2018.
4. Obligaţiile părţilor:
LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA, prin organizatori, se obligă:
- Să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
- Să mediatizeze organizarea simpozionului;
- Să distribuie CD cu ISBN şi diplomele de participare, cadrelor didactice participate;
Şcoala _________________________________________________________________ se obligă:
- Să participle prin reprezentanţi (direct sau indirect) la desfăşurarea lucrărilor simpozionului;
- Să respecte condiţiile de participare.
5. Dispoziţii finale
Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,
Prof. Dr.Dinela Axineta Soreanu

Director,

