SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN
,,ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ "
EDIȚIA I, MAI 2017

ARGUMENT
În orice moment al carierei noastre avem de învăţat ceva, iar experienţele, bunele
practici aplicate de colegi ne pot fi de mare folos în activitatea didactică, cu atât mai mult cu
cât învăţământul este într-o permanentă schimbare.
Credem că acest simpozion, prin tematica abordată, are o deschidere largă către
manifestarea creativăţii, inovării în modalităţile de abordare a noţiunilor teoretice. La nivelul
sistemului nostru nu prea există dezbateri profesioniste aplicate, în mare parte noutatea e
conceptuală, nu prea există soluţii practice care să vină dinspre sistem, reformele sunt doar
teorii, „forme fără fond”. Avem nevoie de repere, de alternative, de dezbateri. Prin
intermediul materialelor propuse, vom putea clarifica multe probleme de didactică, teorii ce
îşi pot găsi aplicabilitatea într-un mod atractiv. În plus, putem valorifica informaţiile în
adoptarea unor strategii inovatoare, pentru a schimba mentalitatea în predarea disciplinelor.
În societatea contemporană ne lovim de o problemă acută: elevii știu noțiuni, dar nu
reușesc să se adapteze vieții sociale. Între teorie și practică este o barieră. E drept că teoria
joacă un rol important într-un program educaţional, însă partea practică, aplicarea
cunoştinţelor rămâne primordială. Ele se întrepătrund şi se completează reciproc. Trebuie să
avem în vedere că în contextul social actual învăţarea vizează formarea de competenţe, de
utilizare, de aplicare a informaţiilor însuşite. Învăţarea activă presupune „a şti” pentru „a şti să
faci”. O asemenea abordare a conţinuturilor va permite o participare activă a elevului în
acumularea cunoştinţelor şi o integrarea socială reală a viitorului tânăr.
Pornind de la ideea că este necesar ca fiecare să știe să citească, trebuie să ajutăm
elevul să citească nu doar literele și cuvintele, ci să vadă funcționalitatea lecturii, să descopere
sensul, să înțeleagă și să folosească ceea ce descoperă prin actul lecturii în folosul său și în
situații noi. Nu trebuie să înțelegem lectura doar prin prisma disciplinelor din aria curriculară
a limbii și comunicării, ci și din perspectiva celorlalte arii curriculare – om și societate, științe,
arte – toul este o descifrare de text, de înțeles. În funcție de capacitatea fiecăruia de a citi, de a
descifra textul, de plăcerea de a se apleca asupra textului scris sau audio, influența lecturii este
variată în formarea personalității elevului.
Cu gândul că unde sunt mai multe capete, sunt și mai multe idei, considerăm că
dialogând, ne vom ajuta unii pe alții să formăm o generație mai bine adaptată noului.
Promovarea exemplelor de bună practică implementate în şcolile din diferite zone ale țării va
duce la valorizarea şi valorificarea acestora de către cadrele didactice participante. Prezentând
strategii didactice adoptate în scopul implicării elevului în actul de predare-învăţare-evaluare
astfel încât rezultatele lui şcolare să se îmbunătăţească, fiecare participant la simpozion va
avea de câștigat. Exprimându-ne părerea, ne îmbogățim cu noi idei. Un rol important
considerăm că îl are și implicarea în proiecte educaționale, prin legarea teoriei cu practica
într-un mod plăcut și util, drept care am stabilit o selectare a celor care să respecte tema
simpozionului, pentru a nu fi exhaustive.
Calitatea educației se va vedea abia în viitorul pe care îl vor trăi și în care se vor
implica subiecții de astăzi, iar noi trebuie să-i pregătim pentru ca, atunci când vor ieși din
sistemul de învățământ, să fie capabili să facă față provocărilor de orice fel.

SCOPUL : Facilitarea dialogului și a experiențelor de învățare între învățători și profesori în
vederea promovarii inițiativelor de stimulare a interesului pentru lectură în rândul elevilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:
- Stimularea imaginației și creativitătii cadrelor didactice în a găsi noi metode,
procedee, forme de activitate care să trezească gustul pentru citit al elevilor.
- Împărtășirea unor exemple de bună practică în ceea ce privește activitățile disciplinare,
interdisciplinare și transdisciplinare, care vizează stimularea gustului pentru lectură.
- Popularizarea de parteneriate educaționale pentru promovarea cărții și a valorilor
culturale în general, a unor strategii și metode moderne de învățare prin activități de
lectură, în special
ORGANIZATOR
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LOCUL DE DESFĂȘURARE:
Școala Gimnazială ,,Iorgu Radu”, Bârlad
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
I. Promovarea exemplelor de bună practică implementate în şcoală în scopul valorizării şi
valorificării lor de către cadrele didactice participante;
II. Adoptarea unei strategii didactice cât mai adecvate în scopul implicării elevului în actul de
predare-învăţare-evaluare astfel încât rezultatele lui şcolare să se îmbunătăţească;
III. Proiecte educaționale care să respecte tema simpozionului;
IV. Articole despre influența lecturii în formarea personalității elevului.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 5 martie-2 mai 2017
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR: 2 mai 2017
DATA DESFĂȘURĂRII: 15 mai 2017
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REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Participanții la simpozion vor realiza o lucrare şi un rezumat al acesteia care să aibă ca
subiect una din temele mentionate mai sus, redactate conform cerinţelor de paginaţie,
respectând în elementele de conţinut o proporţie de 20% noţiuni teoretice, 70% noţiuni
practice, 10 % concluzii.
Lucrarea, fişa de înscriere, declaraţia pe proprie răspundere pentru originalitatea
lucrărilor se vor trimite într-n singur folder, având ca denumire simpozion_numele autorului_
localitatea, la adresa de email: concurs.auracuvintelor@gmail.com şi prin poştă la adresa
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu”, strada Nicolae Bălcescu, nr. 6, cod postal 731149 Bârlad.
Pentru simpozionul ”ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ” participarea este indirectă și
fără taxă.
.
CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII ŞI TERMENE
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
- Microsoft Word, minim 3 pagini - maxim 10 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini
egale de 2 cm;
- titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman, 14, bold, centrat;
- se vor menţiona dedesubtul titlului: prenumele şi numele autorului / autorilor lucrării; titlul
didactic, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, bold, aliniere dreapta).

-nu se vor folosi prescurtări;
- textul lucrării va fi scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12,
tehnoredactare la 1,5 rânduri, aliniere „stânga-dreapta”;
- în vederea publicării materialelor prezentate în cartea/CD-ul cu ISBN „ÎNTRE TEORIE ȘI
PRACTICĂ”, fiecare lucrare trebuie să conţină obligatoriu o bibliografie conform normelor
în vigoare;
- lucarea şi rezumatul vor fi salvate în Document Microsoft Word 97- 2003;
- autorii lucrărilor vor fi listaţi în ordine alfabetică la finalul cărţii;
- lucrările pot avea maxim 2 autori;
- lucrarea, fişa de înscriere, declaraţia pe proprie răspundere pentru originalitatea lucrărilor se
vor trimite într-n singur folder, având ca denumire simpozion_numele autorului_ localitatea,
la adresa de email: concurs.auracuvintelor@gmail.com şi prin poştă la adresa Şcoala
Gimnazială ,,Iorgu Radu”, strada Nicolae Bălcescu, nr. 6, cod postal 731149 Bârlad, Vaslui
- subiectul e-mail-ului se va denumi ,,pentru simpozion” urmat de numele persoanei
(persoanelor) şi numele secţiunii pentru care este scris materialul.
- termenul limită de trimitere a lucrărilor este de 2 mai 2017;
- nu se acceptă lucrări plagiate.
ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice şi cu greşeli gramaticale!
Pentru diplome rugăm a se trimite plic autoadresat și timbrat.
Persoană de contact: prof. Coman Alina 0743147007
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 5 martie-2 mai 2017
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR: 2 mai 2017
DATA DESFĂȘURĂRII: 15 mai 2017
Evaluarea lucrărilor:
Comitetul de organizare verifică toate lucrările și își rezervă dreptul de a respinge lucrările
care nu îndeplinesc condițiile stabilite în regulament.
Comitetul de organizare nu își asumă responsabilitatea privind autenticitatea lucrărilor,
aceasta revenind în totalitate autorilor lucrărilor.
CERTIFICARE
Simpozionul se va finaliza cu editarea volumului cu titlul ,,Între teorie și practică'' în format
electronic, pe CD, cu ISSN. Publicaţia și adeverință de participare se vor distribui
participanţilor ulterior perioadei desfăşurării evenimentului, perioada limită fiind 10 iunie
2017.
Director,
Prof. Marcuta Daniela

COORDONATORI I SIMPOZIONULUI:
Prof. Bodea Jenica
Prof. Coman Alina
Prof. Popa Maria-Mihaela

Anexa 1
Fişă de înscriere-Cadre didactice
Simpozionul județean
”ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”
15 Mai 2017
Numele și prenumele cadrului didactic participant:…………………………….
Specialitatea:………………………………………………………….
Funcţia didactică:…………………………………………..
Instituţia:…………………………………………………..
Adresa unității:……………………………………………
Localitatea:………………………………………..
Telefon:……………………………………………….
Adresa de e-mail:……………………………
Titlul lucrării:………………………………………..
Secţiunea:…………………………………………….
Numărul de autori pe lucrare:…………………………..
Adresa la care doriți să primiți adeverința și DVD-ul (dacă trimiteți plic autoadresat):…
……………………………………………………………………….

Anexa 2

DECLARAȚIE
Subsemnatul / subsemnata ...…………………………......... ..............................
participant în cadrul Simpozionului judetean ”ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”, ediţia I, 15
mai
2017,
declar
pe
proprie
răspundere
că
lucrarea
cu
titlu:
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
prezentată în cadrul acestui eveniment este realizată de mine.
Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet sunt indicate în lucrare cu
respectarea regulilor de evitarea a plagiatului.

Data,

Semnătura

Școala Gimnazială ”Iorgu Radu”, Bârlad
Judeţul Vaslui
Str. Nicolae Bălcescu nr.6
Tel.
Nr. .................. din ..........................

Anexa 3
Unitatea şcolară:
_______________________________
Str. ___________________________
Tel. ___________________________
Nr. .................. din..........................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul simpozionului interjudețean / judetean
”ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”
Încheiat astăzi, .................. 2016 între:
Art. 1. Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu” Bârlad, reprezentată de prof. Onuț Ion, în calitate de
director şi prof. Popa Maria Mihaela, prof. Bodea Jenica, prof. Coman Alina în calitate de
coordonatori ai simpozionului judeţean ”ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”,ediţia I, 2016
şi
........................................................................................reprezentat
de
prof.................
................
................................
în
calitate
de
director
şi
............................................................în calitate de partener(i) al/ai simpozionului judetean
”ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”,ediţia I, 2016.
Art. 2 Prezentul acord are în vedere derularea simpozionului judeţean ”ÎNTRE TEORIE ȘI
PRACTICĂ”,ediţia I, 2016.
Art. 3 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2016 – 2017.
Art. 4. Obligaţiile părţilor:
Şcoala Gimnaziala ”Iorgu Radu” Barlad, se obligă :
·
Să distribuie proiectul de activitate şcolii partenere;
·
Să colecteze lucrările realizate de către partener şi să organizeze simpozionul;

·
Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
·
Să trimită tuturor participanţilor adeverinţele/ diplomele şi materialele cu ISBN în
termenul stabilit;
·
Să mediatizeze rezultatele simpozionului;
·
………………………………………………..se obligă:
Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
·
Să asigure popularizarea simpozionului în rândul cadrelor didactice și al elevilor;
·
Să predea lucrările selectate școlii organizatoare;
·
Să distribuie profesorilor participanţi adeverinţele/ diplomele obținute și volumul
editat în format electronic (DVD).
Art. 5. Încetarea acordului (clauze): Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata
simpozionului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. În caz de nerespectare
a obligaţiilor cuprinse la art. 4, prezentul acord încetează.
Art.6. Dispoziţii finale
Prezentul contract se încheie în DOUĂ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu”, Bârlad
Director,
Prof.

……………………………………
Director,
Prof.

