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ARGUMENT

În învăţământ, o condiţie de bază a succesului şcolar o reprezintă creativitatea, aceasta fiind
întâlnită atât în activităţile de predare cât şi în cele de evaluare. Având în vedere faptul că predarea centrată
pe elev se află în directă relaţionare cu creativitatea şi reprezintă o prioritate absolută pentru înfăptuirea
reformei şcolare, am ales această temă în încercarea de a împărtăși idei care să ne ajute să le asigurăm
elevilor noștri o educație de calitate.
Toţi suntem responsabili în ceea ce priveşte construirea unui mediu educaţional care să motiveze
copiii în procesul învăţării. Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit
exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţiile şi eficienţa actului
educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de sfidările tot mai
numeroase ale spaţiului social. O societate în care cunoaşterea are rolul determinant, dar nu este cunoaştere
în sine ci pentru sine şi pentru societate, în care cunoaşterea este orientată valoric, este societatea
cunoaşterii.
Orientarea valorică a cunoaşterii se referă la selecţia valorilor economice, politice, ştiinţifice, tehnice,
culturale după criterii stabilite de comunitate potrivit intereselor comune.
Astăzi, mai mult ca oricând, școala trebuie să devină o instituţie formativă, în care primordiale sunt
nevoile copilului şi nu structuri rigide, la care acesta ar trebui să se adapteze.
Sunt numeroase surse de informare, multă informaţie şi multe metode de a accesa şi de a folosi informaţia.
Unii au acces la anumite informaţii, alţii la altele, unii folosec anumite tehnici, alţii altele, dar cu toţii
suntem interesaţi să aflăm cât mai multe. Daca cunoştinţele sunt prezentate copiilor într-un mod plăcut,
amuzant, acestea vor fi acumulate mai uşor şi mai temeinic.
De aceea, realizarea unui schimb de exemple de bună practică este necesar atât în rândul elevilor,
pentru a ne da seama de ceea ce-i preocupă, de ceea ce le captează atenţia şi de ceea ce le place cu
adevărat; cât şi în rândul cadrelor didactice pentru a putea folosi cele mai bune metode de comunicare a
informaţiei. În acelaşi timp urmărim promovarea iniţiativelor privind abordările originale, marcate de
creativitate şi imaginație, care sporesc eficienţa didactică prin schimbul de experienţă între cadrele
didactice, pentru activităţile ce promovează creativitatea în procesul instructive-educativ.
SCOP: realizarea unui schimb de informaţii, de experienţe şi de exemple de bună practică atât între
elevi, cât şi între cadrele didactice. Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului literar şi plastic al
copiilor de ciclul primar, gimnazial și liceal.
“Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze
toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” Jan Amos
Comenius
OBIECTIVE SPECIFICE:
- Stimularea spiritului de colaborare a elevilor şi a cadrelor didactice prin împărtăşirea din experienţa
personală;
- Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor artistice ale elevilor prin activităţi de exprimare artistico –
plastică;
- Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice;
-Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor şi cadrelor didactice;
-Depistarea elevilor cu reale aptitudini artistice;
-Atragerea în competiţii specifice vârstei şi evenimentului a unui număr cât mai mare de elevi;
-Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între diferite unităţi şcolare;
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj literar.
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SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI ȘI CONCURSULUI:
Secţiuni simpozion pentru cadrele didactice:
Secțiunea I: Metode creative folosite în procesul de predare-învăţare-evaluare-referat;
Secțiunea II: Parteneriatul şcolar, mijloc eficient pentru stimularea creativităţii, asigurarea progresului
şcolar şi integrarea tinerei generaţii pe piaţa muncii-prezentare proiecte educaționale/europene;
Secţiunea III: Resurse ale stimulării creativităţii şi priorităţi ale inovării în învăţământ-dezbatere.
Secţiuni concurs pentru elevi: concurs pe tema: ,,Tărâmul magic al copilăriei’’, ,,Școala între identitate și
imagine’’
Secțiunea I : Artă plastică (desene, picturi, colaje, machete) – maxim 3 materiale pentru un cadru
didactic îndrumător ;
Secţiunea II: Creaţii multimedia (website, afişe, prezentări în format ppt, prezi, videoclip)- maxim 3
materiale pentru un cadru didactic îndrumător ;
.
GRUP ŢINTĂ: pt. concurs – elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal;
pt. simpozion- cadre didactice învățământ preuniversitar.
ORGANIZATORI: Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad și Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’
Bârlad

DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 8 IUNIE - 2018, Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad;
Locația – Liceul Teoretic M. Eminescu

-

REGULAMENTUL CONCURSULUI:
-Se pot înscrie la concurs cadre didactice cu elevi din învăţământul primar, gimnazial și liceal, din țară și
din străinătate, cu participare directă sau indirectă.
-Înscrierea partenerilor se face pe baza formularului tip - fişă de înscriere - ANEXA 1, precum şi a
acordului de parteneriat - ANEXA 2, în dublu exemplar.
Secţiunile pentru cadrele didactice:
 Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă
dezbaterii, să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea didactică.
În funcţie de complexitate materialele pot fi elaborate şi în echipe de două cadre didactice.
 Înscrierea participanţilor – termen limită 2.06.2018
 Pe adresele de e-mail scoalavasileparvan@gmail.com - SECȚIUNEA I simpozion și secțiunea I
Concurs,
 Respectiv rotidia@yahoo.com - SECȚIUNEA II și SCȚIUNEA III- simpozion și SECȚIUNEA II
concurs
 Acordul de parteneriat se va trimite prin poștă până la data de 2.06.2018.
 Pentru persoanele care participă indirect – TAXA DE PARTICIPARE ESTE DE 25 LEI și se
trimite în plic odată cu lucările.
 TAXA NU SE PERCEPE PENTRU COLABORATORII DIN ALTE ȚĂRI .
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 Fiecare participant va trimite și un plic autoadresat și timbrat.
 Diplomele și adeverințele se vor expedia pe adresa de mail din fișa de înscriere.
 Persoanele care participă direct cu lucrări, care sunt prezentate în sesiunea de comunicări
științifice , nu plătesc taxa de participare.
 Lucrarea va fi scrisă în Microsoft World, format A4, font Times New Roman, cu diacritice
(caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri; trebuie să cuprindă titlul
lucrării, la un rând de titlu numele autorului / autorilor, unitatea de învăţământ.
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele
autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei.
 Lucrarea va avea maximum 3 pagini.
 Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
 Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.
Secțiunea pentru elevi:
 Fiecare cadru didactic va trimite fișa de înscriere (Anexa1) pe adresele de e-mail precizate până pe
data de 2.06. 2018
 Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări/secțiune
Creaţiile artistico-plastice:
 Pe verso, în colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea, judeţul.
 Nu se impune tehnica de lucru.
 Cadrele didactice participante vor trimite plicul cu lucrările elevilor, fișa de înscriere și acordul de
parteneriat completat, care va trebui să ajungă până la data de 2.06. 2018, pe adresa Şcolii
Gimnaziale ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad, cu menţiunea «Pentru Concursul internațional ,,Tărâmul
magic al copilăriei”» - Secțiunea ...; adresa: str. Primăverii, nr. 14, localitatea Bârlad, jud. Vaslui,
cod poştal 731171.
 Lucrările primite după data precizată, nu vor intra în concurs.
 Autorul este responsabil de conținutul și originalitatea lucrării.
 Cele mai bune lucrări vor fi grupate într-un CD – al Simpozionului.
EVALUARE:
Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, în perioada 10–
20 iunie 2018. Decizia juriului este incontestabilă. La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere modul
atractiv, ingenios de tratare a temei, estetica, inventivitatea şi originalitatea lucrării, acurateţea executării
lucrării. Lucrările expediate nu se restituie. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare an de studiu.
Nu se acordă premii materiale. Elevii participanţi şi cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de
participare.

PRECIZĂRI IMPORTANTE
- Diplomele de participare, adeverințele și diplomele elevilor se vor expedia pe adresa de e-mail a fiecărui
cadru didactic înscris la simpozion sau îndrumător al elevilor participanţi la concurs până la data de 1
august 2018.
- Atragem atenția că cea mai importantă cerință de redactare e FOLOSIREA DIACRITICELOR;
- Vă rugăm INSISTENT să denumiți fișierele astfel:
 nume si prenume, concurs – secțiunea ….;
 nume și prenume simpozion.→ pentru secțiunea I;
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Anexa 1
TABEL PENTRU ÎNSCRIEREA LA
SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL
”CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”
EDITIA II, BÂRLAD, 2018

Nr.
crt.

Unitatea de invatamant:
Adresa:
E-mail:
Tel./Fax:
Numele și prenumele cadrului didactic :
Specialitatea:
E-mail:
Tel./fax:
Secțiunea pentru elevi:
Denumirea lucrării
Secțiunea
Clasa

Numele și prenumele elevului

Numele și prenumele
cadrului didactic îndrumător

Unitatea de
învățământ

Localitatea
Județul

1.
2.
3.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Secţiunea pentru cadrele didactice:
Denumirea lucrării

Secțiunea

Numele și prenumele autorului

Semnatura cadrului didactic
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Unitatea de învățământ

Localitatea
Județul

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

încheiat astăzi___________________între unităţile şcolare
Părţile contractante:
Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad, judeţul Vaslui, reprezentată de
director prof. Ștefănică Daniel și director adjunct prof. dr. Muntenașu Mariana în calitate
de coordonatori ai Proiectului Educaţional Internațional „Creativitate și inovație în
educație”, Ediţia II- 2018
Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ Bârlad, judeţul Vaslui, reprezentată de
director prof. Pricop Gheorghe și director adjunct prof. Huiban Veronica în calitate de
coordonatori ai Proiectului Educaţional Internațional „Creativitate și inovație în educație”,
Ediţia II- 2018
şi
Şcoala.....................................................................................,jud.
..................................
reprezentată
de
director..........................................
şi
profesor/învăţător
.......................................................în calitate de parteneri ai Proiectului Educaţional
Internațional „Creativitate și inovație în educație”, Ediţia II- 2018.
Şcoala coordonatoare se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului şi simpozionului;
- să mediatizeze rezultatele concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele participanţilor la simpozion.
Şcoala participantă se obligă:
- să coordoneze şi să înscrie cadrele didactice si elevii participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare - participare al concursului şi simpozionului;
- să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite;
- să trimită acordul de parteneriat.
Durata acordului:
Prezentul acord, intră în vigoare la data emiterii acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2017 – 2018.
Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii
de colaborare între instituţiile de învăţământ pe plan național și internaţional.
Organizator,
Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad
Director,
Prof. Ștefănică Daniel

Partener,
Şcoala..........................................................
Director,

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ Bârlad
Director,
prof. Pricop Gheorghe

