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SIMPOZIONUL NAȚIONAL

„MARI PERSONALITĂȚI
ALE CULTURII ROMÂNEȘTI”
Ediția a III-a

– 30 ianuarie 2018 –

SIMPOZION NAȚIONAL
„MARI PERSONALITĂȚI ALE CULTURII ROMÂNEȘTI”
– Ediția a III-a, Vaslui, 30 ianuarie 2018 –

Motto:

„Omul este măsura tuturor lucrurilor.”
(Protagoras – filozof grec, 487 î.e.n.-420 î.e.n.)
„Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a
gândit mai bun şi mai valoros în lume.”
(Matthew Arnold – poet şi critic literar englez, 1822-1888)

1. ORGANIZATOR: Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui:
COORDONATORII SIMPOZIONULUI:
Baban Dorina – profesor de Matematică, director
Chirilă Gianina Cristina – profesor de Istorie
Ionaşcu Elena Raluca – profesor de Limba și literatura română
Prelipcean Elena Carla Monalisa – profesor de Arte vizuale
Verman Cristina Gabriela – profesor Învăţământ primar
2. PARTENERI LOCALI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
– Inspector Şcolar General, Profesor Gabriela Plăcintă
Primăria Municipiului Vaslui
– Primar al Municipiului Vaslui, Ing. Vasile Pavăl
Casa Corpului Didactic Vaslui – Director, Profesor Cristinel Popa
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
– Director, Profesor Daniela Laic
Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui
– Director, Profesor Gelu-Voicu Bichineţ
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
– Director, Profesor Ramona-Maria Mocanu
Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui
– Director, Profesor Vladimir Baban
3. GRUP ŢINTĂ:
Simpozionul se adresează cadrelor didactice și elevilor din ciclurile preşcolar,
primar, gimnazial şi liceal din toate județele țării şi participanților din alte țări.

4. ARGUMENT:
Motto: „Cum să respecţi valorile naționale dacă nu le cunoşti?”
(Nicolae Manolescu – critic literar contemporan)
Simpozionul „Mari personalități ale culturii româneşti” se doreşte a fi o poartă deschisă
spre cultură şi civilizaţie pentru cadre didactice şi elevi, fiind gândit cu scopul promovării valorilor
autentice ale poporului român. Astfel, rolul acestei activități este de a trezi interesul pentru
promovarea unor personalităţi ale culturii româneşti, prin care, de fapt, ne recunoaştem adevărata
noastră identitate.
Trăim într-o lume în care nonvalorile (persoane, tendinţe, curente) tind să ocupe
prea mult loc în conştiinţa publică. De aceea, sub influenţa acestora, generaţiile tinere acceptă sau
tolerează, poate, minimalizarea valorilor tradiţionale care definesc naţia
română din punct de vedere cultural.
Considerăm că este necesar să revină în atenţie nume sonore, din diferite domenii, care fac
cinste neamului românesc. Prin acest Simpozion, se oferă posibilitatea atât cadrelor didactice,
cât şi elevilor, de a aşterne idei, gânduri, păreri, sentimente cu privire la importanţa propriei
noastre identităţi, ca popor, ca naţiune şi ca individ. Întrucât Simpozionul este considerat
o activitate de formare continuă pentru cadrele didactice, ne-am gândit să venim în sprijinul
colegilor din învăţământul preşcolar, primar, colegilor din catedrele de istorie, religie, ştiinţe
sociale, matematică, fizică, biologie, limbă şi comunicare etc.
Formarea unui comportament cultural adecvat ar trebui să fie un obiectiv major în şcoala
tradiţională românească, în aşa fel încât cadrele didactice şi elevii să îşi reconsidere modul
de a trăi, de a gândi, de a simţi în raport cu valorile care ne individualizează ca popor.
5. SCOP:
Valorificarea unui material util care să cuprindă personalități ale neamului românesc, pentru
motivarea elevilor privind formarea în carieră.
6. OBIECTIVE GENERALE:
și-au adus contribuția în istorie, cultură, artă, sport, știință, tehnologie etc.;
narea unui număr
extracurriculare;

cât mai mare

de elevi și cadre didactice în activităţi

tehnologiei românești;
unei expoziţii cu lucrări plastice ale elevilor
participanţi cu lucrări plastice la Simpozion;

din ţară

şi din afara ţării,

dirigenție, activități educative sau alte discipline; DVD-ul poate conţine şi imagini sau
alte date sugestive referitoare la desfăşurarea Simpozionului;
ONG-uri, fundaţii culturale, alte instituţii;
7. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
30 ianuarie 2018
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Str. Biruinţei, nr 1, Vaslui, cod. 730227.
8. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
Tema unică a Simpozionului este „Mari personalităţi ale culturii româneşti”.
Simpozionul are două secţiuni:
I. Secţiunea Comunicări ştiinţifice - pentru cadre didactice
a) Lucrări ştiinţifice (eseuri, referate, planuri de lecţie, proiecte didactice, schiţe
didactice etc.), în format Word
b) Prezentări Power Point
II. Secţiunea Comunicări ştiinţifice, ppt, lucrări de artă plastică - pentru elevi
a) Lucrări ştiinţifice (eseuri, referate etc.), în format Word
b) Prezentări Power Point
c) Creaţie artistico-plastică: desene, grafică, colaj, pictură pe hârtie sau
carton, în format A4 sau A3.

9. REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului trebuie să vizeze o personalitate a
culturii româneşti, din orice domeniu, şi să atingă aspecte precum:
- perioada şi locurile în care personalitatea s-a născut, și-a desăvârșit activitatea;
- realizările prin care s-a făcut remarcat;
- importanța activității sale în context național și mondial;
- prezentarea activităților remarcabile;
- imagini sugestive ale personalității și operei sale;
- orice alte informaţii considerate semnificative.
Lucrările trebuie să abordeze, conform tematicii, o personalitate din România sau
de naţionalitate română, indiferent de perioada în care s-a remarcat și care se regăsește în una
dintre secțiunile propuse. Fiecare participant (profesor sau elev) poate propune mai multe
personalități, însă în documente diferite.
Înscrierea participanţilor – termen limită 26.01.2018, pe baza fişei de înscriere
(anexa 1, anexa 2) expediată odată cu lucrarea şi acordul de parteneriat, pe e-mail, completate
direct sau scanate. Detalii despre înscriere şi participare pot fi obținute după ora 1600 la următorul
număr de telefon mobil: 0747485670 sau adresa de e-mail: personalitati.romania@yahoo.com.
Trimiterea lucrārilor – până la data de 26. 01. 2018.
Lucrările în format Word sau PowerPoint (secţiunile I a), b) şi II a), b)) vor fi trimise
electronic, pe adresa personalitati.romania@yahoo.com.
Lucrările plastice (secţiunea II c)) vor fi trimise de către profesorii îndrumători ai elevilor
pe adresa şcolii organizatoare (Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Str. Biruinţei, nr 1,
localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, cod. poştal 730227), în colet poştal.
Norme de tehnoredactare:
Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice în format Word - secţiunile I a), II a) - se va realiza
obligatoriu cu diacritice, în format A4, cu caractere Times New Roman, dimensiune 12.
Autorul şi instituţia vor fi scrise la două rânduri mai jos de titlu. Bibliografia se va consemna la
sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume și prenume autor, titlul lucrării, locul apariţiei,
editura, anul, site-uri.
Documentele în format word se vor denumi conform convenţiei: nume.prenume
autor_personalitatea_secţiunea.doc sau . docx.
Se recomandă ca lucrarea să nu depăşească 4 pagini A4 şi să aibă maxim 2 autori.
Documentele se trimit la adresa personalitati.romania@yahoo.com.
Documentele în format PowerPoint – secţiunile I b), II b) - trebuie să fie denumite conform
convenţiei: nume.prenume autor_personalitatea_secțiunea.ppt, vor conține minim 10, maxim
40 slide-uri și vor fi trimise la adresa personalitati.romania@yahoo.com.
Creaţiile artistico-plastice - secţiunea II c) - trebuie să fie în format A3 sau A4, pe suport
de hârtie sau carton şi vor fi însoţite de o etichetă (lipită pe verso) cu următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Şcoala
Cadrul didactic coordonator
Tel/e-mail
Titlul lucrării
Fiecare elev poate participa cu maxim 2 (două) lucrări în concurs, indiferent de secţiune.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 (cinci) lucrări, dintre care una
proprie şi patru ale celor maxim 2 (doi) elevi coordonaţi, plătind o singură data
taxa de participare.
donaţii caritabile (mai ales cele din secţiunea II c)).
unor expoziţii, cu vernisaje în incinta
Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Vaslui, în sala de expoziţii a Casei Corpului
Didactic Vaslui sau în alte locaţii adecvate.
te din profesori din cadrul
I.Ş.J. Vaslui, C.C.D. Vaslui și școala organizatoare. Se vor aprecia originalitatea, creativitatea,
estetica lucrărilor, aspecte specifice în funcţie de categorii şi secţiuni.

10. TAXA DE PARTICIPARE: Pentru buna desfăşurare a activităţii, fiecare cadru didactic autor
de lucrări, coordonator de elevi sau aflat în ambele situaţii va achita o singură dată taxa de
participare de 20 RON, beneficiind astfel de documentele simpozionului (vezi paragraful 12).
Această taxă se va trimite prin mandat poștal pe adresa : Asociaţia „NOUĂ NE
PASĂ”, CUI/CIF 21442943, Cont IBAN RO64BRDE380SV17174863800, deschis la BRD
sucursala Vaslui.
Toţi participanţii vor trimite pe adresa şcolii organizatoare, împreună cu lucrările,
formularele de înscriere, o copie a ordinului de plată şi un plic autoadresat: format A4, cu timbru
în valoare de 4 RON, cu adresa proprie completă, cu precizarea – Pentru Simpozionul „ Mari
personalităţi ale culturii româneşti” – plic care va fi folosit de către organizatori pentru
expedierea adeverinţelor, diplomelor și premiilor. O şcoală cu mai mulţi participanţi poate
trimite un singur plic.
Nu se percep taxe de participare de la elevi, ci doar de la cadrele didactice, fie că sunt
coordonatori de elevi, autori de lucrări proprii sau ambele.
11. PROGRAM: Prezentarea lucrărilor va avea loc în data de 30 ianuarie 2018, în incinta Şcolii
Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Vaslui după cum urmează:
11.00 - 11.50 - Deschiderea lucrărilor
- Diseminarea edițiilor anterioare
- Dezbaterea pe secțiuni
11.50 - 12.10 - Pauză de cafea
12.10-13.00
- Lansarea revistelor simpozionului
- Program artistic susţinut de elevii şcolii
12. EVALUARE / RECOMPENSE: Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale.
Participanţii pot primi, în funcţie de contribuţia la buna desfăşurare a lucrărilor
Simpozionului, în termen de maxim două luni de la finalizarea lucrărilor Simpozionului,
documente precum:
adeverință de organizator, coordonator, membru în echipa de proiect, îndrumător de elevi,
membru al comisiei de evaluare şi jurizare a lucrărilor;
adeverinţă de organizator al expoziţiei cu lucrări plastice;
adeverinţă de educaţie multiculturală, incluzivă, pentru diversitate;
adeverinţă pentru susţinerea performanţei şcolare şi pregătirea remedială a elevilor;
diplome de excelenţă pentru cadrele didactice care participă cu lucrare proprie;
diplome pentru premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale pentru toţi participanţii;
diploma de merit pentru coordonarea elevilor autori de lucrări premiate;
certificat de voluntar pentru cadrele didactice ale căror lucrări plastice vor face obiectul unor
donaţii;
DVD cu ISBN, pentru cadrele didactice.
13. PROMOVARE, MEDIATIZARE, DISEMINARE:
Simpozionul va fi promovat și mediatizat pe pagina facebook a școlii, pe website-ul didactic.ro,
pe site-ul școlii, prin intermediul mass-mediei locale. Diseminarea Simpozionului se va face în
școală, în comunitatea locală şi la nivel internaţional, prin intermediul paginii Facebook a școlii,
site-ului școlii; în mass-media locală, se va face cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui,
Casei Corpului Didactic Vaslui și a tuturor partenerilor.
14. SUSTENABILITATE:
Aceasta este a III-a ediţie a Simpozionului „Mari personalităţi ale culturii româneşti”. După
încheierea lucrărilor şi diseminarea lucrărilor, ne propunem:
- continuarea Simpozionului prin ediţii periodice cu desfăşurare în preajma zilei de 30 ianuarie,
când sărbătorim, anual, Zilele Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Vaslui;
- obţinerea de testimoniale referitoare la lucrările Simpozionului, prin folosirea paginii
facebook a şcolii organizatoare, a site-ului şcolii şi Simpozionului, crearea unui forum de
discuţii pe tema Simpozionului.

- adaptarea viitoarelor ediţii ale Simpozionului, în funcţie de feed-back-ul obţinut de la grupul
ţintă, precum şi de la toate categoriile de factori implicaţi în desfăşurarea lucrărilor;
- implicarea unui număr sporit de participanţi pentru ediţiile viitoare;
- produsele proiectului: DVD-ul, materialele create de participanţi şi impactul expoziţiei plastice –
pot fi utilizate, la nivelul unităţilor şcolare, constituind un material atractiv și util în abordarea
unor ore cu teme specifice.
15. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
Simpozionului: 11 – 15 decembrie 2017
Încheierea protocoalelor de colaborare cu partenerii: 18 – 22 decembrie 2017
11 decembrie 2017 – 30 ianuarie 2018
25 decembrie 2017 – 26 ianuarie 2018
26 – 30 ianuarie 2018
-ului, mapelor Simpozionului: 30 ianuarie 2018 – 5 februarie 2018
30 ianuarie – 30 martie 2018
lucrărilor Simpozionului: 30 ianuarie 2018
Organizarea de activităţi umanitare, incluzând ca suport material lucrări ale Simpozionului:
1 februarie – 1 iunie 2018
12 - 16 februarie 2018
31 ianuarie – 15 iunie 2018

Anexa 1
ŞCOALA
ND
Str. B r ţ nr. 1, cod 730227, VASLUI
Tel./Fax 0235/362162; site: http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro
e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui

„Mari personalităţi ale culturii româneşti”
Simpozion Naţional – ediţia a III-a, 30 ianuarie 2018
Fişă de înscriere – ELEVI

Numele elevului:

Prenumele elevului:

Grupa / clasa:
Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact
telefon:
e-mail:
Nume și prenume profesor
coordonator:
Secţiunea:

II a)

II b)

II c)

Titlul lucrării:
Participare indirectă:

Da

Nu

Doriţi includerea lucrării în
DVD-ul Simpozionului?:

Da

Nu

Anexa 2
ŞCOALA
ND
Str. B r ţ nr. 1, cod 730227, VASLUI
Tel./Fax 0235/362162; site: http://scoala9vaslui.scoli.edu.ro
e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui

„Mari personalităţi ale culturii româneşti”
Simpozion Naţional – ediţia a III-a, 30 ianuarie 2018
Fişă de înscriere – CADRE DIDACTICE

Numele:

Prenumele:
Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:
Date de contact
telefon:
e-mail:
Secţiunea:

I a)

I b)

Participare indirectă:

Da

Nu

Doriţi includerea lucrării în
DVD-ul Simpozionului?:

Da

Nu

Titlul lucrării:

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui
Str. Biruinței, nr. 1, cod 730227, Vaslui
e-mail: scoala9va@yahoo.com; facebook: Scoala9vaslui
Nr.
din

Școala ..................………………………….
…...........................................................................
Nr. ............................ / din ..........................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ................................, în vederea organizării şi desfăşurării SIMPOZIONULUI
NAŢIONAL ,,Mari personalităţi ale culturii româneşti”, EDIŢIA a III a.
1. P ĂR Ţ IL E :
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui, Str. Biruinţei, nr. 1, Vaslui, cod. 730227,
România, reprezentată prin director, profesor Baban Dorina, în calitate de aplicant
şi
Şcoala ……………………………………………………………....………….....………...
reprezentată prin director: profesor ……………………………………………….....….………..
și coordonator la nivel de școală: profesor ……………..............………………………………, 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 Internațional ,,Mari
personalităţi ale culturii româneşti”, ediția a III-a.
3. DURATA
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de
15.06.2018.
4. O B L IG AŢ IIL E P ĂR Ţ IL O R :
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Vasile Alecsandri” Vaslui, prin organizatori, se obligă:
- să distribuie regulamentul Simpozionului şcolilor partenere;
- să mediatizeze, promoveze, disemineze rezultatele Simpozionului;
- să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţii cu
lucrările plastice selectate;
- să asigure evaluarea lucrărilor din fiecare secţiune, cu ajutorul comisiei de jurizare;
- să mediatizeze rezultatele evaluărilor, expoziţiei organizate şi dezbaterilor Simpozionului;
- să trimită tuturor participanţilor adeverinţele şi diplomele obţinute, în termenul stabilit;
- să distribuie cadrelor didactice participante DVD-ul cu ISBN şi diplomele de participare.
ŞCOALA PARTENERĂ se obligă:
- să participe prin reprezentanţi (cadre didactice şi elevi) direct sau indirect, la desfăşurarea
lucrărilor simpozionului;
- să expedieze lucrările selectate în propria şcoală, pe adresa şcolii coordonatoare;
- să distribuie elevilor participanţi diplomele / premiile cuvenite;
- să respecte condiţiile de participare;
- cadrele didactice coordonatoare vor îndruma elevii în realizarea lucrărilor.
5. D IS P O Z IŢ II F IN AL E
Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ
partenere, din ţară sau din alte ţări participante.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director,
Prof. Baban Dorina

Director,
Prof.

