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Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Institutul de Științe ale Educației București
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Liceul de Arte Bălașa Doamna,Târgoviște
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COMITETUL DE ORGANIZARE
Director prof. Podaru Ion, dir. adj., Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște
Director adj. prof. Bobeș Luminița, Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște
Profesor Marilena Pavelescu, Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște
Director adj. prof Stan Irina Elena, Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgoviște
Director prof. Mareş Silvia ,Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște
Profesor înv. primar Neagu Luminița, Școala Gimnazială Mihai Viteazul ,Târgoviște
Profesor înv. primar Zamfira Diana, Școala Gimnazială Mihai Viteazul ,Târgoviște
Profesor înv. primar Popa Alina, Școala Gimnazială Mihai Viteazul ,Târgoviște
Profesor înv. primar Liciu Liliana, Școala Gimnazială Mihai Viteazul ,Târgoviște
Profesor Chiriac Beatrice , Școala Gimnazială Mihai Viteazul ,Târgoviște
COMITETUL ȘTIINȚIFIC
Cercetător ştiinţific III, Laborator Curriculum, Angelica Mihăilescu, Institutul de Științe ale
Educației, Bucureşti
Conferențiar univ dr. Cristescu Maria, Universitatea Valahia Târgovişte
Inspector şcolar prof. Ghiţă Tatiana, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Director conf. univ. dr. Drăghicescu Luminiţa, Universitatea Valahia, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Director prof. Solomon Aurora, CCD Dâmboviţa
Lector univ. Vârlan Mariana, Universitatea Valahia Târgovişte
Profesor Geacăr Ioana, membră a USR
Persoana de contact – membru al echipei de coordonare: Pavelescu Marilena, profesor, Școala
Gimnazială Mihai Viteazul Târgovişte, tel: 0761027047, adresă electronică:
maia_22_pav@yahoo.com.
SCOP : Promovarea reflecției științifice, stimularea unui schimb de analiză și de bune practici
pe tema competențelor cheie, și a instrumentelor cu rol în realizarea educației de –a lungul
întregii vieți.
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE :
Aprilie 2015 în intervalul orar 10:30-16:00
- Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște
- Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu
OBIECTIVE







Stimularea atitudinii reflexive față de finalitatea educației și față de relația profesor-elev,
Difuzarea cunoștințelor și a exemplelor de bune practici pe tema învățării bazate pe
competențe cheie,
Stimularea interesului faţă de aprofundarea teoretică și practică a conceptelor metodice
legate de competențe cheie,
Valorificarea ofertei bibliotecilor și a altor organizații/ asociații nonguvernamentale
în
vederea formării şi dezvoltării abilităților de învățare de-a lungul întregii vieții,
Transformarea întâlnirilor dintre participanţii la simpozion în oportunităţi privind
eventuale colaborări profesionale și îmbunătățirea activității profesionale,
Crearea unei relații mai bune între elevi și profesori prin cunoașterea așteptărilor fiecărui
„actor”.

SECȚIUNILE ȘI TEMELE SIMPOZIONULUI
Secțiunea A Invitație la reflecție. Comunicări ştiinţifice, studii, articole. Exemple de bune
practici
Subsecțiunea I ( moderator: conf.. univ. dr Drăghicescu Luminița Mihaela )
Relația dintre disciplina predată și competențele cheie
a. Relația dintre competențele specifice disciplinei și cele transversale ( interferențe, condiționări
etc.)
b. Cunoștințe, capacități, atitudini vehiculate de disciplina predată
transferabile la alte
discipline.
c. Contribuția disciplinei/disciplinelor predate la formarea și dezvoltarea competențelor socioemoționale și civice.
d. Contribuția disciplinei/disciplinelor predate la inserția socială a elevilor.
Subsecțiunea II (moderator: conf.univ. dr Maria Sacrix Cristina)
Strategii didactice cu potențial ridicat în formarea și dezvoltarea competențelor transversale
a. Activități și metode utilizate pentru formarea și dezvoltarea competenței a învăța să înveți
( cunoștințe, deprinderi, atitudini) în cadrul curriculumului propriu disciplinei predate.
b. Predarea transdisciplinară
ca modalitate de realizare cu succes a competențelor
transversale.
Subsecțiunea III ( moderator: președinte Europe Direct, Andreescu Vlăduț )
Valorificarea educației nonformale și informale în dezvoltarea competențelor cheie
a. Educația nonformală: Conținuturi, forme de realizare și rolul de mijlocitor pentru cei care
nu au acces la educație
b. Modalități, mijloace, direcții de influențare / modelare a personalității de către societate.
c. Proiectele
și schimburile
pedagogice din cadrul Programului de învățare de-a lungul
întregii vieți
d. Proiectele etwinning, mijloace de formare, dezvoltare și evaluare a competențelor cheie.
Articolele, studiile de caz, diseminările prezentate
subordonat temei anunțate, nu unul strict descriptiv.
Imaginile vor fi încadrate în text (nu mai mult de două).

vor avea un caracter aplicativ

Subsecțiunea IV ( moderatori: pr. conf. univ. dr. Florea Ştefan, conf. univ. dr.
Anghelinu Mircea, Lect. univ. dr. Badea Florin Nicolae)
Dimensiunea axiologică și afectiv atitudinală a competențelor cheie
a. Repere / valori culturale, spirituale, civice cu rol în dezvoltarea personală/ interpersonală
și profesională, vehiculate în și prin intermediul disciplinei predate.
b. Implicarea societății civile în dezvoltarea personalității elevului și integrarea lui în societate.
Secțiunea B. Conceptualizarea prin artă. Redactarea unor creații artistice
Masă rotundă (Moderatori: lect. univ. Vârlan Mariana, prof. formator Pavelescu Marilena)

Tema: Dialog între generații.

Școala și viața

1. Redactarea de eseuri (2 pag)
2. Redactarea de lucrări plastice ( 1 lucrare, în orice tehnică)
3. Școala de ieri și de azi, pe retina aparatului de fotografiat (colaj de fotografii)
Eseurile vor încerca să răspundă la interogații precum:












Școala, o instituție sau un mod de viață ?
Viață pentru școală sau școală pentru viață ?
Școala, ca spațiu al construirii identității personale și de grup
Schimb de roluri Cum ar fi să fiu azi profesor / elev ?
Școala, spațiu al construirii identității personale și de grup
Lecții pe care mi-ar fi plăcut să le învăț în liceu
Școala – între vis și realitate
Școala - deschideri, închideri către realitatea vieții ?
Școala și viața, nevoi, așteptări și oferte.
Ce aș schimba la școala mea?
Ce te învață azi școala să devii ?

Agenda simpozionului -25 aprilie 2015
9,30 – 10,00 - Primirea participanţilor şi a invitaţilor
10,00 – 11 - Întâlniri în plen Alocuţiuni :
- reprezentanţi ai I.S.J.
- reprezentaţi ai C.C.D.
- reprezentaţi ai ISE
- reprezentaţi ai Universităţii
- reprezentanți ai FSLI Dâmboviţa
10,30 - 12,30 Lucrări în plen I - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni. Ateliere de lucru
10,30- 12,30 Masă rotundă –Dialog între generații. Premierea celor trei lucrări câștigătoare.
12.30 – 13,00 Pauza de cafea
13,00 – 16,00 Lucrări în plen II - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni. Workshop
- Evaluarea activităţii.

EVENIMENTE ASOCIATE MANIFESTĂRII:
 Concursul de creații artistice Dialog între generații pentru profesori, studenți și elevi;
 Expoziție cu lucrările concursului Dialog între generații;
 Expoziție de carte școlară;
 Redactarea unui volum cu lucrările participanților care întrunesc condițiile de redactare
și de calitate cerute.
 Atelier eTwinning: 8 ani de parteneriate școlare europene
 STEM - Seminar dedicat profesorilor de științe, organizat in cadrul Proiectului
European TTNet – Teamwork, Training and Technology Network
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15 ianuarie – 10 aprilie 2015: înscrierea participanților și primirea lucrărilor, în vederea
selecţiei acestora, conform tematicii și cerințelor din regulament;
10 aprilie 2015 (data poștei) : Termen limită pentru expedierea lucrărilor plastice;
20-24 aprilie 2015: organizarea unei expoziției cu lucrările primite;
25 aprilie 2015: primirea participanților, înmânarea mapelor și a diplomelor pentru
participanții direcți;
susținerea lucrărilor pe secțiuni; participarea la masa rotundă;
expoziția de carte oferită de Editura Paralela 45;
mai – iunie 2015 :
expedierea diplomelor pentru participanții online
mai – octombrie 2015:
redactarea unei reviste în format electronic cu ISSN/ISSB
cuprinzând articolele și eseurile care întrunesc condițiile de calitate cerute și transmiterea
ei în format electronic participanților la simpozion.

Pentru înscrierea la atelierul eTwinning, profesorii sunt rugați să trimită un email de
înregistrare la adresa: echipa@etwinning.ro.
Pentru înscrierea la atelierul STEM, profesorii sunt rugati trimita un email de inregistrare la
adresa: simona.velea@gmail.com
EXPEDIEREA LUCRĂRILOR (comunicări științifice, articole, studii și eseuri ) se va face
electronic, la adresa simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com
Lucrările literare (eseurile, compunerile), atât ale cadrelor didactice, cât și ale studenților și
elevilor) vor fi trimise și pe site-ul
http://www.qvis.ro/ultimeleadaugate/concursuripartenere/dialog-intre-generatii/toate/toate/toate/toate/toate pentru a intra în competiția pentru cel
mai popular articol.
Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere - Anexa 1
Lucrările plastice se vor expedia prin poștă, pe adresa Școala Gimnazială Mihai Viteazul
Târgoviște: str. prof. Al. Vasilescu, nr. 1 Târgovişte, jud. Dâmboviţa, specificând pe plic: pentru
SIMPOZION / Secțiunea CONCURSUL NAȚIONAL - Dialog între generații.
Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere - Anexa 1

Nu se percepe taxă de participare!
CONDIŢII DE REDACTARE ( atât pentru lucrările de la secțiunea A, cât și pentru cele de la
secțiunea B)




Lucrările vor avea între 2 și 4 pagini.
O lucrare nu poate avea mai mult de doi autori.
Textele vor fi redactate în Microsoft World, 2003/2007, format A 4, font Times New
Roman, cu diacritice ( caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri;
 Titlul va fi scris centrat; cu majuscule (14 Times New Roman, Bold). La două rânduri de
titlu, în partea dreaptă se vor scrie (cu Times New Roman, 12) autorul/autorii şi unitatea
de învăţământ, localitatea ( oraș/sat județ ). La două rânduri de numele autorului se începe
scrierea lucrării (Times New Roman 12);
 Dacă autorii provin din unităţi şcolare diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în
parte.

CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Pentru secțiunea A





Lucrările se vor încadra temei și vor avea un caracter practic pronunțat, dar fundamentat
științific.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:
- pentru cărți: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării (cu italice), editura, oraşul ,
anul apariţiei.
- pentru articole: nume, prenume, titlul (cu italice), numele revistei (între ghilimele), anul,
volumul (nr.), paginile.
Lucrările pot avea şi un autor şi un coautor ( ultimul putând fi student)

Pentru secțiunea B


Lucrările literare se vor încadra uneia dintre temele recomandate, pe care o vor trata
eseistic.
 Fiecare lucrare va purta un titlu personalizat, nu va prelua titlul temei. Se vor puncta
capacitatea de sinteză, expresivitatea exprimării, originalitatea și spiritul reflexiv.
 Lucrările plastice, colajele fotografice se pot redacta în orice tehnică, pot avea orice
dimensiuni, dar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a. să se încadreze uneia dintre teme;
b. să aibă un titlu adecvat;
c. să prezente un grad cât mai înalt de expresivitate și originalitate.
Pe verso vor avea specificate : numele și prenumele autorului, funcția, școala , localitatea și județul.
Prezentarea lucrărilor se va realiza ținând cont de următoarele:
 Prezentările Power Point, înregistrările video nu vor depăşi 10 minute.
 Expunerile orale vor îmbrăca forma unor rezumate sau a unor comentarii succinte, nu mai
mult de 10 minute.
MODALITĂȚI DE PARTICIPARE



Directă - cu lucrare sau fără (la masa rotundă)
Participarea directă este obligatorie pentru cadrele didactice din Dâmbovița
Indirectă- lucrările vor fi expediate prin email și vor fi prezentate
de către o persoană
delegată de comitetul de organizare.

CERTIFICAREA

PARTICIPĂRII

LA SIMPOZION

Secţiunea A





Se vor acorda diplome de participare pe care se va menționa tipul de participare (cu
sau fără lucrare).
Diplomele cadrelor didactice din Dâmbovița vor fi înmânate personal.
Diplomele cadrelor didactice care au participat indirect vor fi expediate prin poștă, întrun plic autoadresat și timbrat corespunzător(minim 2 lei) pe care autorii lucrărilor îl vor
trimite din timp organizatorilor.
Revista
simpozionului (cu ISSN) va fi expediată electronic până la data de
1 octombrie 2015.

Secţiunea B



Se vor acorda diplome tuturor participanţilor, iar pentru cele mai reușite trei eseuri se vor
acorda premii.
Premiile se vor acorda doar persoanelor care participă direct la lucrările simpozionului.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE/ DISEMINARE:
Activităţile
simpozionului
vor
fi
mediatizate
şi
diseminate
pe
site-ul:
http://scoalamihaiviteazulconcursuri.blogspot.ro;
pe
www.didactic.ro;
www.iteach.ro;
http://www.ise.ro/ise-in-actualitate/evenimente-si-informatii
http://www.qvis.ro/ultimeleadaugate/concursuri-partenere/dialog-intre-generatii//pe alte platforme şi
site-uri
din
domeniul
educaţiei
și
ale
instituțiilor
partenere.
- De asemenea, activităţile simpozionului naţional vor fi mediatizate prin intermediul mass-media:
articole/ comunicat de presă în cotidanele locale precum şi pe posturile de televiziune locală
(Columna, MDI ).
- Mediatizarea şi diseminarea activităţilor proiectului vor fi realizate de echipa de coordonare a
proiectului şi responsabilul cu promovarea imaginii şcolii şi relaţii cu presa.
Se va realiza un CD cu înregistrare ISBN, care va cuprinde un volum cu toate lucrările
participanţilor care corespund criteriilor științifice și tehnice specificate în regulament.

Anexa 1.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAŢIONAL
Competențele cheie, fundament pentru dezvoltarea personală
NUMELE ............................................................... PRENUMELE

(Autor)

CADRU DIDACTIC/ STUDENT/ELEV .....................................
PARTICIPARE CU LUCRARE ( direct sau indirect)
FĂRĂ LUCRARE (doar pentru participarea directă)
Pentru cadrele didactice din jud Dambovița participarea directă este obligatorie.
SECŢIUNEA :
A
B
TITLUL LUCRĂRII ....................................................................................
COAUTOR……………………………………………………………………….
........................................................................................................................
ADRESA DE DOMICILIU(pentru autor)................................................................
................................................................................................................
TELEFON FIX / MOBIL ....................................................
E-MAIL ..............................................................................
ŞCOALA .........................................................................
LOCALITATEA.............................................
JUDEŢUL ..................................................
NUMELE .......................................... PRENUMELE ...........................................
MODUL DE PARTICIPARE (bifaţi varianta aleasă):
DIRECTĂ/INDIRECTĂ
MODUL DE PREZENTARE (bifaţi varianta aleasă):

PowerPoint ;

Poster;

alte forme

Doresc să primesc diploma ( (bifaţi varianta aleasă):
Electronic/prin poștă ( caz în care voi trimite un plic A4 autoadresat și timbrat corespunzător)

