MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
ORGANIZEAZĂ

EDIŢIA a IV-a, 15 DECEMBRIE 2016
DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ SIMPOZIONUL: EDUCAŢIE
TIPUL SIMPOZIONULUI: REGIONAL
DATA DESFĂŞURĂRII: 15 DECEMBRIE 2016

PARTENERI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Asociaţia Bibliotecarilor din România- Filiala Vaslui
Primăria Comunei Zorleni
Şcoala Gimnazială nr.1 Zorleni
Şcoala Gimnazială “Vasile Pârvan” Bârlad
Şcoala Gimnazială“George Tutoveanu” Bârlad
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”.
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

ARGUMENT
În complexitatea ei, viaţa socială modernă solicită oameni cu capacităţi intelectuale bine dezvoltate
care au dobândit informaţii, dar şi abilitatea orientării printre informaţii, oameni care să facă faţă cerinţelor
societăţii şi să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru rezolvarea oricăror situaţii, omul viitorului fiind
cel care se va adapta rapid schimbărilor.
Ritmul alert al descoperirilor științifice, tehnologice şi ”explozia informațională” determină
abordarea procesului instructiv-educativ dintr-o perspectivă care să răspundă cerinţelor de explorare,
investigare si creativitate ale elevilor, pentru ca aceştia să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi
a valorilor fundamentale.
În acest context, este necesar ca şcoala să promoveze un mediu de învăţare interactiv,
interdisciplinar, eficace, inovator, creativ, care să stimuleze şi să motiveze elevii în vederea asimilării
cunoștințelor în mod independent, spre a dobândi capacitatea de a le selecta și organiza în funcție de
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necesități, de a înțelege și a evalua în mod critic informațiile, care în ansamblu să contribuie la dezvoltarea
deplină a personalităţii lor.
Perfecţionarea procesului educaţional implică şi perfecţionarea celui care conduce actul didactic, prin
identificarea unor modalităţi de corelare optimă a educaţiei formale cu cea nonformală şi informală, din
perspectiva noilor deziderate ale educaţiei permanente, prin lecţii tematice, interdisciplinare,
pluridisciplinare, activităţi de sinteză, activităţi extradidactice/extraşcolare, proiecte educaţionale etc.
Acest simpozion se adresează tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare, psihologilor,
consilierilor școlari etc. care permit, sprijină şi integrează în mod creator, în procesul instructiv-educativ a
complementarităţii educaţiei formale - nonformale. Se adresează dascălilor ce doresc să-şi pună în valoare
implicarea didactică pentru a împărtăşi din experienţa acumulată, celor pe care-i caracterizează flexibilitatea
şi capacitate de adaptabilitate, tactul si talentul pedagogic, voinţa şi ambiţia de a înlătura conservatorismul,
plafonarea şi rutina şi a îmbina armonios metodele clasice cu cele moderne, îndrăzneţe, în crearea unui
învăţământ care să-l înveţe pe elev să înveţe, pregătindu-l pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Simpozionul promovează munca complexă a dascălii care valorifică potenţialul fiecărui elev, care îşi asumă
responsabilitatea unei educaţii adecvate să ofere răspunsuri pentru nevoile unor elevi reali, ce vor trăi o viaţă
reală, într-o societate reală.

NUME PROIECT: “Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea
personală a elevului”

ORGANIZATORI: Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu”
Zorleni

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice şi didactice auxiliare, consilieri şcolari, psihologi etc.
Lucrările prezentate/trimise pot aborda subiecte/teme din diferite domenii cum ar fi: psihopedagogie, comunicare, didactică, ştiinţele informării, asistenţă socială, studii culturale, biblioteconomie
etc., într-o abordare interdisciplinară, în concordanţă cu tematica propusă, care să aibă caracter de
originalitate, noutate, aplicabilitate practică.

OBIECTIVUL GENERAL:
Promovarea complementarităţii educaţiei formale - nonformale în mediul şcolar, a schimbului de experienţă
precum şi valorizarea exemplelor de bună practică în domeniul educaţiei.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Identificarea modalităților de concepere și realizare a unor strategii didactice
inovative şi aplicabile, utilizate în vederea eficientizării procesului educaţional;
2. Promovarea unei abordări a demersul didactic bazat pe creativitate, diversitate si flexibilitate;

3. Valorificarea exemple de bună practică, a experienţelor cadrelor didactice, didactice auxiliare,
consilierilor şcolari, etc în contextele de învăţare formale, nonformale şi informale;
4. Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ.

REGULAMENT
PERIOADĂ ÎNSCRIERE ŞI TRANSMITEREA LUCRĂRILOR: 1.11.2016 – 14.12.2016
DATA DESFĂŞURARII - 15 DECEMBRIE 2016
LOC DE DESFĂŞURARE: Colegiul Tehnic”Marcel Guguianu” Zorleni
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR SIMPOZIONULUI
Activitatea nr.1: pregătire simpozion
• Tipul de activitate: activitate de informare şi organizare
• Durata activităţii: octombrie – decembrie 2016
• Descrierea activităţii: elaborarea şi editarea de materiale informative pentru buna desfăşurare a
simpozionului; pregătirea materialelor pentru realizarea simpozionului.
Activitatea nr. 2: desfăşurarea lucrărilor din cadrul simpozionului
• Tipul de activitate: comunicare ştiinţifică
• Durata activităţii: 15 decembrie 2016
• Descrierea activităţii
Program de desfăşurare
10,00 - 10,15 - Primirea invitaţilor
10,15 - 10,30 – Deschiderea simpozionului
10,30 - 10,45 – Alocuţiuni invitaţi
10,45 – 12,00 – Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
12,00 – 12,15 – Pauză cafea
12,15 – 14,00 - Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
Activitatea nr. 3: diseminarea simpozionului
• Tipul de activitate: diseminare informaţie
• Durata activităţii: octombrie – decembrie 2016
• Descrierea activităţii: publicarea materialelor din cadrul simpozionului sub forma unui DVD cu
ISSN şi articole în presă. Promovare în cadrul întâlnirilor metodice ale profesorilor, ale
bibliotecarilor, diriginţilor, directorilor, psihologilor etc.
TEMATICA LUCRĂRILOR:
1. Diversificarea activităţii didactice din perspectiva noilor forme moderne- promovarea învăţării
integrată între tradiţie şi tehnici interactive, interdisciplinare;
2. Integrarea CDI-ului/ bibliotecii ca resursă educaţională în promovarea inovaţiei pedagogice (proiecte
pedagogice şi culturale, tehnici de animaţie);
3. Influenţe şi tendinţe de construire a societăţii cunoaşterii prin parteneriat cu biblioteca/ CDI-ul,
în vederea dezvoltării şi promovării potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor;
4. Experienţa îşi spune cuvântul în implementarea proiectelor europene si educaţionale -schimb de bune
practici
5. Importanţa şi rolul motivaţiei în creşterea randamentului şcolar- factor determinant pentru reuşita
elevului.
Susţinerea lucrărilor:
În cadrul prezentărilor, fiecare susţinător va beneficia de 10 de minute. Recomandăm prezentarea
succintă a conţinuturilor lucrării, în 5-7 minute, dedicând 3 minute pentru discuţii pe marginea fiecărei
prezentări.
Cei înscrişi pot participa direct sau indirect (prin transmiterea online a lucrărilor)
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REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a. Înscrierea participanţilor:
- termen limită: 15 decembrie 2016
- participarea poate fi directă sau indirectă (prin transmiterea online a lucrărilor )
- fiecare participant se poate înscrie cu câte o lucrare pentru cele cinci teme propuse
- o lucrare poate avea maxim doi autori.
b. Transmiterea lucrărilor:
- termen limita: 14 decembrie 2016
- fişa de înscriere, lucrarea şi acordul de parteneriat (parteneriatul se descarca de pe site-ul CCD Vaslui,
se completează, se semnează şi ştampilează de instituţie, se scanează ) vor fi transmise prin email la
adresa: luminitazuran@yahoo.com .
c. Adresa de corespondenţă: luminitazuran@yahoo.com
d. Confirmarea participării, prin email sau telefonic, pentru cei care participă în mod direct
- termen limită: 14 decembrie 2016
e. Redactarea lucrărilor:
- se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm , cu diacritice, între 3-5 pagini;
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
- la un rând sub titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12), aliniat la dreapta;
- la un rând sub numele autorului va începe textul (Times New Roman 12);
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
f. Prezentarea lucrării: prezentări Power-Point, maxim 10 slide-uri, din care primul va conţine titlul temei,
numele şi prenumele participantului, profesia şi instituţia de provenienţă. Fiecare slide poate conţine imagini
şi text care să reliefeze cât mai concret tema selectată.
Formatul acceptat poate fi: ppt- pps, pptx- ppsx.
g. Evaluare:
Fiecare participant va primi:
-

adeverinta

-

diploma de participare

- DVD-cu ISSN
h. Taxa de participare este de 10 lei:
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- 5 lei – contravaloarea adeverinţei si diplomei
- 5 lei - contravaloarea DVD – ului cu ISSN
Taxa se va plăti prin mandat poștal, în contul CCD Vaslui:
Casa Corpului Didactic Vaslui
Cod fiscal : 4226419
Cont : RO96TREZ65620E330800XXXX
Trezoreria Vaslui
Pentru confirmarea plăţii odată cu lucrarea se va trimite ordinul de plată scanat la adresa
luminitazuran@yahoo.com.
Pentru participantii locali taxa poate fi achitată la CCD Vaslui sau la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”
Zorleni.
Lucrările care nu vor întruni condiţiile cerute nu se vor lua în considerare.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile ortografice ori de exprimare din textele trimise.

COORDONATORI :
Prof. POPA CRISTINEL- director Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. GÎNDU LIVIU – director Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”Zorleni

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI COORDONARE A ACTIVITĂŢII:
Bibliotecar documentarist – Zuran Luminiţa Ludmila Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”Zorleni
Prof. Rotaru Silvia - metodist Casa Corpului Didactic Vaslui

DIRECTOR,
Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. Popa Cristinel

DIRECTOR,
Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni
Prof. Gîndu Liviu

Vă rugăm să completaţi datele din fişa de înscriere şi să le trimiteţi la adresa:
luminitazuran@yahoo.com
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION REGIONAL

NUMELE..........................................................................................................................................
PRENUMELE..................................................................................................................................
PROFESIA.......................................................................................................................................
ŞCOALA / INSTITUŢIA ..............................................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ..............................................................................................
............................................................................................................................................................
TELEFON........................................................................................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
PARTICIPARE DIRECTA / INDIRECTA

Detalii asupra prezentării (pentru participanţii directi)
Titlu lucrării:
Autor(i): Nume Prenume
Profesia:
Instituţia:
Nr. slide-uri:
Timp de prezentare a lucrării: max. 10 minute.
PERSOANE DE CONTACT:
Bibl. Zuran Luminita Ludmila, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” - Centru de Documentare si
Informare „Ion Murgeanu” , Zorleni, jud. Vaslui
Tel. 0746631106; adresa email: luminitazuran@yahoo.com
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