INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CORESI” TÂRGOVIŞTE

PAȘI CĂTRE VIITOR
ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Ediţia a II - a

SIMPOZION INTERNAŢIONAL
Perioada: 21 – 22 aprilie 2018

Târgovişte

INSTITUŢII ORGANIZATOARE
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
 Şcoala Gimnazială “CORESI” Târgovişte

PERSOANE DE CONTACT


Prof. metodist Maria Ungureanu - Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, tel. 0721413053,

e-mail:

maryungureanu@yahoo.com


Prof. Georgeta Gogeanu - director Şcoala Gimnazială “CORESI” Târgovişte, tel. 0727708320,
e-mail g_gogeanu@yahoo.com

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori de instituţii de învăţământ, formatori,
profesori metodişti CCD, metodişti IŞJ, directori CCD, inspectori şcolari.

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE: 125
LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: Şcoala Gimnazială Coresi Târgovişte
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PE SECȚIUNI
SECŢIUNEA I
TEMA: Evoluții în cadrul procesului instructiv – educativ
CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Lucrările vor evidenția aspectele de noutate la nivelul procesului instructiv - educativ, precum și
exemplele de bună practică la nivelul predării - învățării – evaluării.
PARTICIPANŢI: 25 cadre didactice din învăţământul preuniversitar
SECŢIUNEA a II-a
TEMA: Centenarul Marii Uniri
CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Lucrările vor evidenția aspectele de noutate la nivelul procesului instructiv – educativ și vor viza
celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire.
PARTICIPANŢI: 25 cadre didactice din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA a III- a
TEMA: Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar - cheie către competitivitate
CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Lucrările vor viza aspectele ce conturează managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar la
nivel de politici educaționale și practică în domeniu:
- management strategic;
- management operațional;
- managementul resurselor umane;
- managementul calității;
- managementul conflictelor;
- management financiar;
- managementul timpului etc.;
PARTICIPANŢI: 25 cadre didactice din învăţământul preuniversitar
SECŢIUNEA a IV - a
TEMA: Experienţe didactice de succes - rezultat al participării la programe de formare continuă
CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Ca urmare a participării la programele de formare, cadrele didactice vor evidenţia în lucrările
realizate impactul formării asupra: activităţii la clasă, activităţii în cadrul comisiilor metodice,
activităţii la nivel de unităţi de învăţământ, activităţii la nivelul comunităţii.
Fiecare lucrare va aborda cel puţin un aspect dintre cele evidenţiate.
PARTICIPANŢI: 25 cadre didactice din învăţământul preuniversitar
SECŢIUNEA a V- a
TEMA: Parteneriatul educațional - suport al educației multidimensionale. Exemple de bună
practică.
CONŢINUTUL LUCRĂRILOR
Lucrările vor ilustra exemple de bună practică/ acțiuni în cadrul parteneriatelor educaționale cu
parteneri interni și externi și efecte ale acestora:
- desfășurarea de activități științifice, culturale;
- derulare de proiecte educaționale;
- implicare în activități non-formale;
- participare la activități parteneriale în scopul dezvoltării profesionale.
PARTICIPANŢI: 25 cadre didactice din învăţământul preuniversitar

EVENIMENT ASOCIAT SIMPOZIONULUI
Expoziţie cu tema ”100 de ani de la Marea Unire”

TERMENE IMPORTANTE:
PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII
 9 martie – 31 martie 2018 - Înscrierea participanţilor (formular de înscriere) și lucrarea (2 4 pagini) se vor transmite la adresa de e-mail corespunzătoare secţiunii alese, denumindu-se
documentul astfel: nume și prenume_secțiunea I/ II/ III/ IV/V (fără diacritice):
- secţiunea I – e-mail: simpozion2018_1@yahoo.com
- secţiunea II –e-mail: simpozion2018_2@yahoo.com
- secţiunea III –e-mail: simpozion2018_3@yahoo.com
- secţiunea IV –e-mail: simpozion2018_4@yahoo.com
- secţiunea V –e-mail: simpozion2018_5@yahoo.com
 5 aprilie 2018 - Confirmarea participării la simpozion pe baza lucrărilor selectate conform
criteriilor de evaluare.
Notă! În cazul în care există lucrări înscrise în simpozion cu o valoare științifică și practică
ridicată se poate admite depășirea numărului de participanți înscriși la o secțiune până la 30.
DOAR PENTRU PARTICIPANȚII CU PREZENȚĂ INDIRECTĂ (în funcție de opțiunea selectată în
fișa de înscriere)
 15.04.2018 - Solicitarea de accept pe SKYPE. Se va transmite la adresa de skype menționată
în formularul de înscriere: Numele și prenumele, școala de proveniență a participantului, titlul lucrării.

sau
 15.04.2018 - Transmiterea prezentării înregistrate (între 5 și 7 minute). Se va transmite la
adresa de email menționată în formularul de înscriere: Numele și prenumele.

 21 aprilie 2018 – Derularea lucrărilor simpozionului prin prezentare directă sau prezentare
pe Skype/ prezentare înregistrată. Conectarea participanților care au optat pentru prezentare
pe Skype se va face conform programării transmise în data de 20 aprilie 2018. Pentru detalii se
va suna la numărul de telefon: Tănase Rodica - Școala Gimnazială ,,Coresi” – 0724308440.

 REDACTAREA LUCRĂRILOR
o Cerinţe de tehnoredactare
- Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word 2003, Format A4, Margini 2 cm (stânga, dreapta, sus şi
jos), font Times New Roman.
o Titlu şi autor
- Titlul va fi scris cu majuscule – font Times New Roman, 14 pt, Bold, aliniat centrat.
- La un rând sub titlu se va scrie numele şi prenumele autorului/ autorilor şi pe rândul următor şcoala
de provenienţă - font Times New Roman, 12 pt, aliniat la dreapta. Dacă autorii provin din unități
şcolare diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în parte.
o Conţinutul lucrării: la două rânduri după numele instituţiei se va redacta lucrarea astfel:
a. aranjarea textului în pagină - Justify
b. fontul - Times New Roman, size 12
c. distanţa între rânduri - single spacing
d. numărul minim/maxim de pagini – 2/ 4 pagini
e. paginile nu se numerotează
f. se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice
g. nu se scrie nimic în antet sau subsol
h. imaginile vor fi încadrate în text
o Bibliografia: se va trece la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică după modelul:
a) pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea, nr.
paginii/ paginilor (ex. Stancu, Ș. 1999. Relaţii publice şi comunicare. Bucureşti: Teora. pp 77-81);
b) pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei, anul, volumul (nr.),
paginile. (ex. Huselid, M. The impact of human resource management practices on turnover,
productivity and corporate financial performance. Academy of Management Journal. 1995, Vol. 38,
p. 70.)
c) pentru surse electronice/ on-line: (ex. Nicolae, I. 2011. Comunicarea în educație. București:
Millenium

Design

Group.

http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatie.pdf.

[Interactiv] [Citat: 28 mai 2014.] sau ***Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.
http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2014/snc_2014_2020.pdf
decembrie 2015.])

[Interactiv]

[Citat:
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 PUBLICAREA LUCRĂRILOR
Lucrările care respectă condițiile de formă și conținut vor fi publicate în revista interactivă a
cadrelor didactice “Confluențe (online)” - https://reflectiididactice.wordpress.com/
Notă: Nu se vor publica lucrările care nu respectă cerinţele de redactare descrise în cuprinsul
acestui document .
 INFORMAŢII DE NATURĂ FINANCIARĂ
În vederea organizării şi desfăşurării simpozionului internațional se vor identifica sponsori și se vor
încheia contracte de sponsorizare. Nu se percepe taxă de participare.
 MOD DE CERTIFICARE/ PARTICIPARE: certificat/ adeverință.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL
PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE
AGENDA SIMPOZIONULUI
Sâmbătă, 21 aprilie 2018


Orele 0830 – 900 - Primirea invitaţilor/ participanţilor



Orele 0900 –1100 - Deschiderea lucrărilor simpozionului
- Alocuţiuni în plen
- Prelegeri pe tema simpozionului



Orele 1100 –1130 - Coffee break



Orele 1100 –1400 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni



Orele 1400 –1500 - Coffee break



Orele 1500 –1800 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
Duminică, 22 aprilie 2018



Orele 0900 –1100 - Eveniment asociat simpozionului
- Evaluarea activităţii
- Concluzii

PERSOANE DE CONTACT
Prof. metodist Maria Ungureanu, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
– tel. 0721413053
– adresa de email: maryungureanu@yahoo.com
Prof. Georgeta Gogeanu, Dir. Şcoala Gimnazială ,,Coresi”,Târgovişte
– tel. 0727708320
– adresa de email: g_gogeanu@yahoo.com

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE
21 – 22 aprilie 2018

I.Date de identificare a autorului/ autorilor:
Nr.
crt.
1.
2.

Profesia

Nume şi
prenume

Şcoala de
provenienţă

Localitatea

Judeţul

Adresa de domiciliu

II. Date de contact (telefon, e-mail):
1) Tel.:

e-mail:

2) Tel.:

e-mail:

III.
Doresc să particip la (lăsați doar secțiunea care vă interesează):
 Secţiunea I - ,, Evoluții în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare”,
e-mail: simpozion 2018_1@yahoo.com, Skype: simpozion 2018_1
 Secţiunea aII-a - ,,Centenarul Marii Uniri” e-mail: simpozion 2018_2@yahoo.com, Skype: simpozion 2018_2
 Secţiunea III - Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar - cheie către competitivitate
e-mail: simpozion 2018_3@yahoo.com, Skype: simpozion 2018_3
 Secţiunea a IV a - ,,Experienţe didactice de succes – rezultat al participării la programe de formare continuă.”
e-mail: simpozion2018_4@yahoo.com, Skype: simpozion 2018_4
 Secţiunea a V a - ,,Parteneriatul educațional - suport al educației multidimensionale. Schimb de bune
practici.”e-mail: simpozion2018_5@yahoo.com , Skype: simpozion 2018_5
 Titlul lucrării:
 Exprimarea acordului pentru publicarea articolului – rezumat în revista : DA

NU

 Prezența la simpozion este obligatorie (optați pentru una dintre variante):
- directă - pentru cadrele didactice din județul Dâmbovița;
- indirectă – varianta 1-pentru cadrele didactice din alte județe, prin intermediul Skype-ului
- indirectă – varianta 2- pentru cadrele didactice din alte județe prin trasmiterea prezentării
înregistrarea (nu mai mult de 7 minute).
 Adresa dumneavoastră de skype (doar pentru prezentare indirectă - varianta 1):

 Notă:
- Se admit maximum doi autori pentru o lucrare.
- Am luat cunoştinţă de condiţiile impuse de organizatori şi îmi asum răspunderea pentru conţinutul lucrării,
pentru corectitudinea datelor din formular, pentru respectarea termenelor de transmitere a lucrării.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL
PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Ediția a II - a
21 – 22 aprilie 2018 – Târgovişte

GRILA DE EVALUARE
CRITERII DE VERIFICARE A LUCRĂRILOR TRANSMISE
DE PARTICIPANŢI

● Respectarea tematicii aferente secţiunii pentru care optează (importanţa ştiinţifică şi practică).
● Contribuţia personală a autorului în tema abordată.
● Redactarea lucrării conform cerinţelor de paginaţie, precum şi respectarea condiţiilor de realizare
a lucrării.
● Respectarea elementelor de conţinut: 20% noţiuni teoretice, 70% noţiuni practice, 10% concluzii.
● Gradul de aplicabilitate şi transfer în activitatea din şcoală.

