Şcoala Gimnazială,,Stroe S.Belloescu” Loc. Bârlad,
Jud. Vaslui
Str.I.C.Brătianu Nr.35 tel/fax 0235417633
e-mail scoalastroesbelloescu10@yahoo.com

Activitate înscrisă în CAERI , domeniul ecologie şi protecţia mediului
pozitia 1415

1. INSTITUȚIA ORGANIZATOARE:
Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu” Loc.Bârlad, Jud.Vaslui
Strada I.C.Bratianu nr.35 Tel/fax 0235417633 e-mail: scoalastroesbelloescu10@yahoo.com
website: http://scoala10barlad.scoli.edu.ro

2. COORDONATORII SIMPOZIONULUI LA NIVELUL INSPECTORATULUI
ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI:
prof. Plăcintă Gabriela, inspector școlar general prof.
Mustățea Monica, inspector școlar pentru activități extrașcolare
prof. Rusu Oana Veronica, inspector școlar pentru învățământul primar
3. COORDONATORII SIMPOZIONULUI LA NIVELUL ȘCOLII:
Director prof. FRUMUZ VALERIU
PIP. PORUMB MARIA
PIP. MUNTEANU NELA
PIP. PALADE AGATA
PIP. PASCU GEANINA
PIP. PRUTEANU CLAUDIA
Secretar, PANAITESCU CARMEN
Bibliotecar, LUNGU LUMINIȚA
4. ECHIPA DE ORGANIZARE:
PIP. PORUMB MARIA
PIP. MUNTEANU NELA
PIP. PALADE AGATA
PIP. HAZU MONA
PROF.DR.DARIA SORINA
PIP. CIOBANU LOREDANA
PROF.STOIAN IRINA
PROF. BUZAMĂT IRINA
PROF.PINTILIE ADRIAN
ROF. PRICOP CAMELIA
ED. SCÂNTEI DIANA
PIP. OPREA MIHAELA
PIP. NĂSTASE OTILIA
ED.NOURESCU ANDREEA
PIP.GĂLĂŢANU LOREDANA
PIP.FERLOVICI GABRIELA

5. PARTENERI LOCALI:
Primăria Municipiului Bârlad
Consiliul Local al Municipiului Bârlad/ Comisia Învățământ, Cultură, Culte, Știință și
Sănătate, Tineret și Sport
Asociaţia de părinţi ,,PRO 10 Bârlad”
PARTENERI JUDEŢENI ŞI NAŢIONALI

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui
Școala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici"
Școala Gimnazială nr.1 Perieni
Școala Gimnazială nr.1 Rădeni
Școala Gimnazială,,Elena Cuza Vaslui,,
Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Galați
Școala Gimnazială nr.1 com. Bicazu Ardelean jud Neamț
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul,, Targoviște
Şcoala Gimnazială“B. P. HAŞDEU” Iaşi,
Școala Gimnazială Răchiteni, jud.Iași
Școala Gimnazială Merei, jud.Buzău
Liceul Tehnologic Sântana, jud.Arad
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu,,jud.Târgu Mureș
Școala C.N.,,Iancu de Hunedoara,,
Liceul Tehnologic,,Marmația,,, Sighetu Marmației, jud.Maramureș
Școala Gimnazială „S.ILLYES LAJOS” SOVATA
Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni
Școala Gimnazială nr. 1 Lumina , Constanța.
Şcoala Gimnazială Corbii Mari ,judeţul Dâmboviţa
Şcoala Gimnazială Măgurele, judeţul Prahova
Şcoala Gimnazială Berzeasca, judeţul Caraş Severin
Şcoala Gimnazială Timişeşti ,judeţul Neamţ
Liceul Tehnologic,, Marmaţia”, Judeţul Maramureş

ARGUMENT:
Implicarea şcolilor româneşti în realizarea unor schimburi educative pe diverse teme
de interes comun a determinat o schimbare în mentalitatea noastră a cadrelor didactice, a
elevilor şi a întregii comunităţi locale.
Organizarea acestui simpozion și concurs a apărut ca o necesitate majoră pentru
desfăşurarea unor activităţi ecologice care promovează importanţa utilizării raţionale a
resurselor pădurii, derularea acestuia presupunând noi experienţe și responsabilizarea şcolii ca
agent educaţional în promovarea şi îmbunătăţirea pregătirii tinerei generaţii în domeniul
noilor educaţii.
Scopul: formarea unei concepţii realiste despre viaţă şi a unui comportament orientat spre
înţelegerea şi protejarea mediului prin derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului
înconjurător precum și crearea unui context educaţional care să permită stimularea
comunicării între instituţiile din ţară pentru sprijinirea copiilor de a-şi forma o imagine clară
despre tot ce-i înconjoară şi de a-şi forma un comportament adecvat în natură şi valorificarea
potenţialului artistic al preşcolarilor / elevilor prin realizarea unor lucrări originale pe temele
date;
Simpozionul este cuprins în planul de acțiuni al proiectului educațional ,,Micii ecologiști” ce
vizează educarea elevilor pentru protecția şi înfrumuseţarea a mediului înconjurător creând
astfel premisele pentru dezvoltarea, în rândul acestora, a unui comportament civic adecvat şi
îmbunătăţirea actului educativ prin creşterea ratei de succes şcolar.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Simpozionul” EDUCAŢIE PENTRU UN MEDIU CURAT” va avea rolul de a
selecta exemple concrete de activităţi derulate in cadrul proiectelor de parteneriat educaţional
si de a promova exemple de bună practică. Lucrările vor constitui materialul cărţii „ Educaţie
pentru un mediu curat”.
Expoziţia concurs” SOLUȚII PENTRU UN VIITOR CURAT” va promova
stimularea potenţialului creativ al copiilor în vederea realizării de creaţii plastice şi de artă
manuală.










SCOP:
Promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ in scopul compatibilizarii
curriculare.
Intensificarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevicomunitatea locală).
OBIECTIVE:
Implicarea cadrelor didactice în realizarea schimburilor de experienţă, proiecte şi programe
cu instituţii de învăţământ, precum şi participarea la cursuri şi seminarii de formare.
Identificarea bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor.
Promovarea învăţării continue de calitate şi valorificarea acesteia
Valorificarea potenţialului creativ al copiilor .
Identificarea unor metode și tehnici didactice interactive cu scopul păstrării unui mediu curat
Popularizarea unor proiecte de mediu și valorificarea experienței cadrelor didactice și a
creațiilor elevilor

GRUP ŢINTĂ:
 Cadre didactice din învăţământul preprimar şi preuniversitar.
 Elevi.

SECŢIUNI:
1. Sesiunea de referate şi comunicări
A) Lucrări stiintifice elaborate de cadre didactice ( „ Educatia secolului XXI intre
traditie si inovatie” ) orice studiu stiinţific, articol, referat, eseu, abordând orice temă din
domeniul educatiei.
B)“Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă naţionale – exemple de bună
practică. »
2. Expoziţia – Concurs naţional ,,SOLUȚII PENTRU UN VIITOR CURAT,,
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
4 mai 2018
Şcoala Gimnazială” STROE S.BELLOESCU” BÂRLAD,
Str. I.C.Brătianu, Nr.20, Judeţul Vaslui.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a. Înscrierea participanţilor:
- până în data de 2 MAI 2018
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1).
Se va avea în vedere completarea fişei pe calculator pentru evitarea situaţiilor când scrisul de
mână devine ilizibil cu specificarea adresei corecte a expeditorului, numărul de telefon sau
adresa de mail unde poate fi contactat.
b. Depunerea lucrărilor:
- pâna la data de 3 MAI 2018.
- fişa de înscriere completată, lucrarea de maxim trei pagini se vor trimite la adresa de mail
menţionată: mariaporumb66@gmail.com
- o persoană poate participa doar cu o singură lucrare.
- doar participanţii la simpozion au dreptul să participe la concurs.
- lucrările artistice pentru concurs, fişele de parteneriat care sunt opţionale (în două
exemplare semnate şi parafate) se vor trimite prin poştă la următoarea adresă:
Porumb Maria
Şcoala Gimnazială ,,Stroe S.Belloescu”
Str.I.C.Brătianu, nr.20, Bârlad
- pe plic se va preciza ,,participare simpozion şi numele dumneavoastră”și se va trimite pe
adresa precizată mai sus.
- Fără taxă de participare la simpozion şi la expoziţia - concurs de creaţie
c. Redactarea lucrărilor:
- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm , cu
caractere româneşti, maxim 3 pagini care vor fi publicate integral ;

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
- la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului ( Times New Roman 12);
- paginile nu vor fi numerotate.
- se recomandă ca fişierele ataşate să poarte numele autorului respectiv autorilor ( de
ex.marapopescu.doc)
- vă rugăm ca fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2007.
- lucrările prezentate în cadrul secţiunilor simpozionului vor fi redactate în format Word ( nu
se accepta alt format) deoarece vor fi publicate integral în cartea/CD-ul simpozionului
” Educaţie pentru un mediu curat”.
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
- nu se acceptă lucrări plagiate;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
d.Evaluare:
Fiecare participant direct va primi:
-diplomă de participare.
-CD –ul ” Educaţie pentru un mediu curat “cu ISBN.
Pentru participare indirectă diplomele și CD-ul se vor trimite pe adresa de e-mail.
II. EXPOZIŢIA
CURAT”
SECŢIUNI:

- CONCURS




A.CREAŢIE PLASTICĂ:
Desen.
Pictură.




B.CREAŢII ARTĂ MANUALĂ:
Colaj.
Postere.

DE CREAŢIE ” SOLUȚII PENTRU UN VIITOR

C.CREAȚII LITERARE:
poezii, compuneri, povești, eseuri, articole despre mediu,
Tema compozitiilor artistice va fi ,,SOLUȚII PENTRU UN VIITOR CURAT,,
Compoziţiile artistice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură, colaj,
postere) în format la alegere, iar în colţul dreapta jos al lucrării se va găsi eticheta din anexa
3 completată şi capsată sau prinsă cu agrafă, trimise în folie de plastic. Lucrările copiilor pot
reprezenta diferite aspecte despre pădure ( peisaje, vegetația, fauna, mesaje ecologice pentru
salvarea pădurilor, etc.)
Participarea cu lucrări în cadrul concursului este condiţionată de participarea la
simpozion.
Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maxim 3 lucrări de
fiecare participant. Concursul se adresează copiilor din nivelul preprimar, primar, gimnazial
şi liceal.
Se vor acorda elevilor diplome cu premiile I, II, III, premii speciale ,menţiuni la cele 4
categorii:preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.(diplomele,adeverințele se trimit pe e-mail la
adresele furnizate de participanți)

Lucrările primite nu se restituie.
Nu se admit contestații.
Nu se acordă premii materiale sau în obiecte.
Participarea la concursul de creaţie presupune acordul cu cele menţionate mai sus.
Evaluare:
Participantii vor primi:
-diplome elevi.
-adeverinta de indrumator.
MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
-site-ul: www.didactic.ro
-site-ul scolii
-articole presă locală, regională
-pliante şi afişe pentru mediatizare.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
-lansarea oficiala a proiectului în cadrul consiliului profesoral, comisiei metodice, presă, siteuri: www.didactic.ro, etc.
-încheierea acordurilor între unităţile coordonatoare: APRILIE – 3 MAI 2018.
-înscrierea şi primirea lucrărilor: APRILIE - 3 MAI 2018
-realizarea expoziţiei: 4 MAI 2018
-jurizarea lucrărilor: 4 – 20 MAI 2018
-realizarea produsului final Cartea/CD-ul Simpozionului” Educaţie pentru un mediu curat”
31 Mai 2018
- expedierea online a diplomelor, CD-urilor, adeverinţelor participanţilor la proiect: 31 mai
2018- 8 iunie 2018
RELAŢII SUPLIMENTARE:
Porumb Maria – 0767974478
PROGRAM DE SUSȚINERE A LUCRĂRILOR ÎN PLEN:
Susţinerea lucrărilor în plen va avea loc în data de 4 mai 2018, în incinta Şcolii
Gimnaziale „Stroe S.Belloescu” Bârlad după cum urmează:
13.00 – 13.10 Primirea invitaţilor
13.10 – 13.40 Deschiderea oficială a Simpozionului” Educaţie pentru un mediu curat “
-susţinerea unui moment artistic
13.40 – 14.00 Vizitarea expoziţiei şi pauza de cafea.
14.00 – 15.00 Dezbateri pe secţiuni:
A) ” Lucrări stiintifice elaborate de cadre didactice ( „ Educatia secolului XXI intre
traditie si inovatie” )
B)“Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă naţionale şi
internaţionale –
exemple de bună practică. »
15.00 – 15.30 Evaluarea desfăşurării activităţilor Simpozionului şi Concluzii.

FIŞA DE INSCRIERE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
„EDUCAŢIA PENTRU UN MEDIU CURAT”
ŞI EXPOZIŢIA CONCURS
”SOLUȚII PENTRU UN MEDIU CURAT”
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC..................................................
..........................................................................................................................................
INSTITUTIA SI LOCALITATEA....................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ..................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
TELEFON............................................................................................................................
E-MAIL ...............................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII...........................................................................................................
SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA ..........................................
MODUL DE PARTICIPARE:

 directă

 prin trimiterea lucrării

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE ......................................................................
MIJLOACE AUDIO-VIDEO NECESARE .....................................................................
TABEL NOMINAL CREATII ARTISTICE
Nr
crt

Numele
şi
prescolarului/elevului

DATA:

prenumele Clasa
Grupa

Titlul lucrării

SEMNATURA:

ANEXA 2
ŞC. GIM. “STROE S.BELLOESCU” BARLAD

NR.--------------- DIN------------------------

ŞCOALA .........................................
NR.----------- DIN----------

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat astăzi, _______________ , între instituţiile :
a) Şcoala Gimnaziala” Stroe S.Belloescu” Barlad, Judeţul Vaslui, reprezentată prin Prof.
Frumuz Valeriu , în calitate de director şi Prof.Porumb Maria în calitate de coordonatori ai
Simpozionului Naţional”Educaţie pentru un mediu curat” şi a Expoziţiei-Concurs de
creaţie “ Soluții pentru un viitor curat “
şi
b)Instituţia...............................................................................................................................
..... reprezentată prin............................................................................................. în calitate de
director şi.............................................................................................................. în calitate de
colaborator în cadrul Simpozionului Interjudetean ”Educaţia pentru un mediu curat” şi a
Expoziţiei-Concurs de creaţie “ Soluții pentru un mediu curat “
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin
Simpozionul Interjudetean ”Educaţie pentru un mediu curat” şi a Expoziţiei-Concurs de
creaţie “ Soluții pentru un viitor curat “mai 2018.
1)Şcoala Gimnazială ,.Stroe S.Belloescu,, în calitate de aplicant se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să desfăşoare jurizarea lucrărilor;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şi premiile preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
2)Şcoala parteneră se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să expedieze lucrările elevilor la destinaţie;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2017 - 2018.
Prezentul contract se încheie in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ŞC.GIMN. “Stroe S.Belloescu” Barlad
DIRECTOR
Prof.Frumuz Valeriu

SCOALA................................
DIRECTOR

ANEXA 3
ETICHETA DIN COLŢUL DREAPTA JOS AL LUCRĂRILOR ARTISTICE
TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI:
GRUPA/ CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
E-MAILUL:
ETICHETA DIN COLŢUL DREAPTA JOS AL LUCRĂRILOR ARTISTICE
TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI:
GRUPA/ CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
E-MAILUL:

