ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”

Craiova, Str. Cloşca, nr. 1, Cod 200500
Telefon: 0251/439865; 0351/432088
Fax: 0251/439865; 0351/432088
E-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro
Web: www.sc22mirceaeliade.ro

SIMPOZION INTERNAŢIONAL CU EXPOZIŢIE,
activitate cuprinsă în Calendarul activităților de perfecționare - CCD Dolj
An școlar 2017/2018, la poziția 162, pag. 23.
COORDONATORI

Grup ţintă:
Cadre didactice care predau la ciclul preșcolar, primar, gimnazial, liceal

 I.S.J. DOLJ

Inspector Şcolar General, Prof. Monica Leontina SUNĂ

Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Janina Elena VAȘCU

Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Nicuşor COTESCU

Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi
non-formală, Prof.Simona CHIRIȚĂ
 CCD DOLJ

Director, Prof. Vasile ŞTEFAN

Metodist CCD, Prof. Carla CRISTOFIR
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA

Director, Prof. Genoveva IOANA

Director adjunct, Prof. Marinela DRĂGHICI

Consilier educativ, Florentina RADU

Cadre didactice din școala organizatoare.

Locaţia: Şcoala Gimnazială “MIRCEA ELIADE”
Craiova, ora 10,00
Termen de depunere: 26 august 2018
la adresa de e-mail diana_asproiu_2005@yahoo.com
Tel. 0727367836

SECŢIUNI
1. Proiectele de parteneriat şi rolul lor în formarea
personalităţii copilului
2. Exemple de bună practică în activităţile din
DATA:
28 AUGUST 2018

,,Școala

altfel”,

activități

extraşcolare

dedicate

Centenarului, prezentări istorice şi CDS
3. Rolul cadrului didactic în servicii sociale, proiecte
educaţionale şi voluntariat

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
Craiova, Str. Cloşca, nr. 1, Cod 200500
Telefon: 0251/439865; 0351/432088
Fax: 0251/439865; 0351/432088
E-mail: sg.mircea.eliade@gmail.com
Web: www.sc22mirceaeliade.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
“Exemple de bună practică în activităţi extraşcolare”
- simpozion internațional cu expoziție aprobat de CCD Dolj28 august 2018
I.

ARGUMENT
Educaţia este eficace când ,,tratează pe fiecare conform cu natura sa şi când dă fiecăruia hrana mintală de care are nevoie.” ( P.Ştefănescu)

Şcoala, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect
educativ. Ea este un factor important care contribuie la dezvoltarea personalităţii umane. Şi totuşi, oricât de bine ar fi organizate şi oricât de bogate sunt
conţinuturile disciplinelor de învăţământ, de foarte multe ori nu se poate acoperi nevoia de explorare, investigare, creativitate a copiilor. Ei sunt dornici să se implice
în activităţi, în care să se simtă importanţi, să se manifeste liber, să-şi arate talentele, să-şi satisfacă dorinţele şi curiozităţile.
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar. În an centenar, dar nu numai, ne revine obligaţia de a organiza activităţi
extracurriculare de calitate, care să îi implice activ pe copii, să îi provoace la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai
multe domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor, sub toate aspectele. Împreună cu frații de același neam
din alte țări, cu aceleași tradiții, aceeași limbă românească, putem găsi soluţii posibile care le-ar putea dezvolta elevilor abilităţile necesare pentru a învăţa şi a se
descurca în situaţii noi.
II.

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL


Stimularea motivaţiei şi inovaţiei didactice în vederea creşterii calităţii actului educaţional prin adoptarea, în contextul anului centenar, în toate țările

implicate, a celor mai adecvate strategii didactice pentru dezvoltarea individuală a elevului prin activităţi şcolare, extraşcolare, parteneriate școlare şi CDS.
III.

OBIECTIVE SPECIFICE:

•
Stimularea interesului cadrelor didactice pentru abordarea tematicii supuse atenţiei în orele de curs şi activităţi extracurriculare dedicate centenarului si nu
numai propuse elevilor;

•

Popularizarea experienţelor didactice în rândul cadrelor didactice participante prin expunerea lucrărilor;

•

Implicarea elevilor în diverse activităţi care au ca finalitate dezvoltarea capacităţii de comunicare, formarea personalităţii lor;

•

Abordarea actului educaţional din perspectivă tradiţionalistă şi modernistă prin activități extrașcolare.

IV. COORDONATORI:


I.S.J. DOLJ
Inspector Şcolar General, Prof. Monica Leontina SUNĂ
Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Janina Elena VAȘCU
Inspector Şcolar General Adjunct, Prof. Nicuşor COTESCU
Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi non-formală, Prof.Simona CHIRIȚĂ



CCD DOLJ
Director, Prof. Vasile ŞTEFAN
Metodist CCD Prof. Carla CRISTOFIR



ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA ELIADE” CRAIOVA
Director, Prof. Genoveva IOANA
Director adjunct, Prof. Marinela DRĂGHICI
Consilier educativ, Florentina RADU
Cadre didactice din școala organizatoare.



Parteneri:
REPUBLICA MOLDOVA
AGIRo Moldova
UCRAINA, REGIUNEA CERNĂUȚI
Asociația cadrelor didactice de etnie română din Cernăuți
SERBIA
Asociația cadrelor didactice de etnie română din Serbia
ASOCIAŢIA „PROFEDUCATIA SCOALA 22 MIRCEA ELIADE”
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI A ȘCOLII GIMNAZIALE “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA



Invitaţi:
Reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Județean Dolj şi ai Casei Corpului Didactic Dolj

V. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia)
Data: 28 august 2018
Locaţia: Şcoala Gimnazială “MIRCEA ELIADE” Craiova


10:00
- vizitarea expoziției;
- cuvântul de deschidere a manifestării – prof. Genoveva IOANA, director al Şcolii Gimnaziale “Mircea Eliade”, Craiova;
- prezentarea momentelor artistice realizate de elevii coordonați de cadrele didactice;



10:30
- derularea lucrărilor pe secţiuni;



11:30
- discuții pe marginea materialelor prezentate;
- evaluarea activităţii.

VI.

SECŢIUNI:

1. Proiectele de parteneriat şi rolul lor în formarea personalităţii copilului;
2. Exemple de bună practică în activităţile din ,,Școala altfel”, activități dedicate centenarului, prezentări istorice, activități extrașcolare şi CDSexpoziție de lucrări;
3. Rolul cadrului didactic în servicii sociale şi voluntariat.


COLEGIUL DIRECTOR:
Prof .Genoveva IOANA
Prof. Marinela DRĂGHICI
Prof. Florentina RADU


-

Cadre didactice din școală:
organizatoare cu desfăşurarea activității din unitate - Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade” Craiova, 28 august 2018, ora 10.00;
responsabile cu comunicarea;
responsabile cu organizarea și desfășurarea activităţilor;
responsabile cu materialele consumabile;
responsabile cu monitorizarea și evaluarea activităților;
primirea şi selectarea materialelor;
completarea diplomelor;
diseminarea proiectului.

VI. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. Înscrierea se face pe baza datelor din fişa de înscriere.
2. Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea până în data de 26 august 2018 la adresa diana_asproiu_2005@yahoo.com. Se admit maximum 2 autori pe
lucrare.
3. Lucrările trebuie să aibă un caracter aplicativ.
4. Redactarea lucrărilor se va face în format A4, spaţiere la un rând, margini egale de 2 cm (text aliniat ,,justified”), cu caractere româneşti. Titlul lucrării va fi scris
cu majuscule, (Times New Roman, 14, bold), centrat. Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie scrise la două rânduri distanță, cu Times New
Roman, 12.
5.Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Lucrarea va avea minimum două pagini A4.
6. Prezentările power-point nu trebuie să depăşească 5 minute.
7. Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni, 5-10 minute expunerea.
Prezenţa participanţilor va fi obligatorie.
VII.

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ

Prezența participantilor în data de 28 august, ora 10,00. Simpozion și expoziție gratuite. Cheltuielile legate de organizare, diplomele sunt suportate
de către organizatori în limita a 40 de participanți.

VIII.

PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Asproiu Diana, coordonator proiect - Tel 0727 367836.
DENUMIREA UNITĂŢII ŞCOLARE: Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova
DIRECTOR,
Prof. Genoveva-Mihaela IOANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
Str. Cloşca Nr.1, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865;
0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088
E-mail: sg.mircea.eliade@gmail.com
Web: www.sc22mirceaeliade.ro

“Exemple de bună practică în activităţi extraşcolare”
-simpozion internațional cu expozițieFIŞĂ DE ÎNSCRIERE
28 august 2018

Numele şi prenumele ____________________________________________________
Funcţia didactică________________________________________________________
Şcoala _________________________________________________________________
Localitatea/ judeţul /țara______________________________________________________
Telefon ________________________________________________________________
Adresa de e-mail ________________________________________________________
Titlul lucrării ____________________________________________________________

