
    



pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de 

învăţare şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa. 

Lucrul în grup şi diversitatea activităţilor, a metodelor şi mijloacelor de învăţare vin în întâmpinarea 

diversităţii stilurilor de învăţare diferite ale elevilor, facilitând adaptarea instruirii la specificul 

acestora.  

Valorificarea experienţelor pozitive din activitatea profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar şi promovarea creativităţii şi eficienţeise poate vedea  în educaţie prin 

exemple de bună practicăaplicate prin proiecte şi parteneriate educaţionale. 

Realizarea acestor proiecte şi parteneriate duce la asigurarea performanţei în învăţământul 

preşcolar, şcolar şi a formării permanente a cadrelor didactice. 

 

 

SCOPUL MANIFESTĂRII:  

 Promovarea modelelor de bună practică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extarcurriculare. 

 Sensibilizarea elevilor şi cadrelor didactice în elaborarea de proiecte, portofolii, 

folosirea metodelor activ- participative, a procedeelor eficiente pentru o mai bună 

didactică şcolară; 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi a rolului şcolii, prin implicarea acesteia  în  

problemele largii comunităţi europene. 

Obiective: 

- Să împărtăşim succesele obţinute în proiectele educaţionale aplicate; 

- Să descoperim soluţii prin care mijloacele moderne extracurriculare (cele virtuale), 

antrenează elevii şi cadrele diadctice în activităţi de comunicare: multilingvistică, 

multiculturală şi artistică pentru a putea interrelaţiona; 

- Să evaluăm impactul proiectelor educaţionale asupra dezvoltării aptitudinilor şi 

competenţelor elevilor şi cadrelor didactice;  

 -    Să dobândească abilităţi în realizarea proiectelor şi în aplicarea acestora; 

 -   Să realizăm un schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice din ţară şi din 

Turcia, Italia, Polonia; 

Secţiuni: 

1. Referate şi comunicări ştiinţifice 

       (Articole, studii, ştiinţifice privitoare la  experienţe didactice inedite, inovaţii în activitatea 

didactică -proiecte, care să reliefeze interesele, aptitudinile elevilor, creativitatea şi 

ingeniozitatea acestora) 

2. Proiecte şi parteneriate educaţionale- (Proiecte de parteneriat educaţionale/ programe 

educative/ reviste şcolare de succes) 

3. Serbari, excursii, vizite la muzee etc.  

 

 GRUP  ŢINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din ţară şi 

din străinătate (Italia, Turcia, Polonia); 

 Reprezentanţi ai O.N.G.-urilor şi al asociaţiilor profesionale; 

 

LOCAŢIE:  Şcoala cu clasele I-VIII ”DANIELA CUCIUC”, PIATRA NEAMŢ 

 
Echipa de proiect: 

- Prof. Niţă Niculina -director Şcoala cu clasele I-VIII DANIELA CUCIUC, P.Neamţ  

- Înv. Nistor Maria -coordonator simpozion 
- Prof. Filipov Elena  
- Inst. Nohai Carmen  

- Psiholog Ionescu Nadia Gica 

- Inst. Şcheuleac Cristina Maria 

Parteneri: 

 Inspectoratul  Şcolar Judeţean NEAMŢ;  



 Casa Corpului Didactic NEAMŢ; 

 Asociaţia Proschola Piatra Neamţ;  

 Asociaţia Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională- A.N.M.E.D.E.P. 

 Asociaţia Educatoarea 

 Primary school . 75.yil Cumhuriyet Ilköğretim Okulu. Cumhuriyet Mahallesi  

Evliya çelebi sokak  no:06. tr7 - Orta Anadolu TURCIA. 

 General secondary school. Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Przedbórz. PL11 -   

Lodzkie POLONIA. 

 Direzione Didattica Partanna Mondello. Palermo. ITG1 – Sicilia, ITALIA. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere.  

Fişa de înscriere, lucrarea şi rezumatul se trimit până în data de 2  mai 2011, în format 

electronic , pe adresele de e-mail:  carmennohai@yahoo.com, nisscriss@yahoo.com 

Lucrarea, taxa de participare și publicare prin mandat poștal (suma de 10 lei pentru 

simpozion şi 15 lei, pentru publicarea rezumatului lucrării), se vor trimite pe adresa: 

    NISTOR MARIA 

                Str. MĂRĂŢEI  Bl.S8, Sc. C, Ap. 50 

                Loc. PIATRA NEAMŢ,  Cod poştal  610133  Jud. Neamţ 

   cu menţiunea ( în spaţiul pentru corespondenţă)  Pentru simpozionul PROIECTE ŞI 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE- CALE DE SPRIJIN A PERFORMANŢELOR 

COPILULUI 

 Participanţii la sesiunea de comunicări vor primi: 

-  programul şi repartizarea lucrărilor pe secţiuni ; 

-  Diplomă de participare 

- carte  (cu ISSN) cuprinzând  rezumatele lucrărilor. Cei care nu trimit acest rezumat 

(maxim 2 pagini) - în condiţiile precizate, nu vor apărea carte.  

             

Regulament de participare: 

- Înscrierea se va face prin e-mail date mai sus până la data de 2  mai 2011, pe baza fişei 

de înscriere. 

- Pot participa cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.  

 Prezentările în plen să nu depăşească 10 minute. 

 Nu se vor primi lucrări după data de 2  mai 2011.  

 Organizatorii sesiunii îşi rezervă dreptul de a nu selecta lucrările care nu se încadrează 

în tematică. În conţinut să se regăsească maxim o treime aspecte teoretice şi restul aspecte practice, 

să aibă originalitate, noutate şi aplicabilitate practică. Responsabilitatea asupra conţinutului, a 

originalitatăţii acestora şi a redactării materialelor revine autorilor acestora. Participarea poate fi 

directă sau indirectă în cazul  cadrelor didactice din ţară. 

Produsul final va fi o carte (cu ISBN) cuprinzând doar rezumatele  

 Diplomele de participare, adeverinţele şi publicaţia vor fi expediate prin poştă până la 

sfârşitul lunii iunie.  

 

Redactarea lucrărilor 

 Materialele pentru simpozion trebuie să se încadreze în tematica propusă şi să fie însoţite de o 

scurtă prezentare, redactată într-un document Word, dimensiunea maximă de o pagină A4, 

font TNR, 12, la 1 rând, margini de 1,5 cm, text aliniat justified; 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, iar la două rânduri de 

titlu se va scrie autorul şi instituţia (TNR 12);  

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării; 

 Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 

Lucrarea, rezumatul şi fişa de înscriere se vor trimite în format electronic, în ataşament, în trei 

fişiere separate, cu următoarele denumiri: lucrare; rezumat; fisa de inscriere.  

  Data şi locul desfăşurării:  



             Mai, 28 ora 09
00 

- Şcoala cu cls. I-VIII DANIELA CUCIUC, Str. Progresului Nr. 108 cod 

poştal .....   loc. PIATRA NEAMŢ, judeţul NEAMŢ    
Programul de desfăşurare: 

 9°°- 9³°       primirea invitaţilor şi  deschiderea festivă a 

                        simpozionului 

   9³°  - 11°°      prezentarea lucrărilor pe secţiuni 

   11°° -  11³°     pauză  

   11³° - 12³°  program artistic 

   12³°-   13°°    evaluarea simpozionului 

 

Persoane de contact  

Nistor Maria tel. 0743515073 

Carmen Nohai tel. 0741044934 

Şcheuleac Cristina Maria 0765691320 

 

Mediatizare  şi  diseminare: 

a. articole în presă locală; 

b. pliante şi afişe. 

c. Site-ul şcolii şi al grădiniţei 

Evaluarea  

 Prin numărul de participanţi; 

 Calitatea lucrărilor primite; 

 Modul de reflectare în media; 

 Realizarea unui volum cu lucrările primite. 

 

 

 

 

VĂ   AŞTEPTĂM  CU  MULT  INTERES   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – CADRE DIDACTICE 

 

SIMPOZION  INTERNAŢIONAL 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE:  

 

Profesia:  

 

Numele unităţii de învăţământ:  

 

ADRESA PARTICIPANTULUI: 

 

Localitatea                                     cod poştal                       judeţul 

 

Str.                            bl.            sc.            et.                ap.              

 

Telefon (personal / de contact) :  

 

E-mail: 

Secţiunea la care participă:   

 

Titlul lucrării:  

 

Mijloace de  prezentare ( se asigură videoproiector şi calculator) :         

 

Alte informaţii pe care le consideraţi necesare: 

 

 

 

Mod de participare:           direct                   indirect 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


