MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

INVITAŢIE
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Breaza și
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina
Vă invită să sărbătorim Ziua Educaţiei în Anul Centenarului, participând la Simpozionul
Regional ,,Educația construieşte viitorul. Educaţia online” organizat în cadrul Proiectului
Educațional ,,Porţi şi suflete deschise” - CAERI, poziţia 1566,

5 octombrie 2018, ora 10,
în amfiteatrul Primăriei orașului Breaza.
Conform regulamentului, simpozionul se va desfăşura pe 2 secțiuni:
Secţiunea I
- cuprinde 3 ateliere:
a. dezvoltare personală/diseminare cursuri, proiecte din experienţa didactică;
b. comunicare eficientă/educaţia pentru toţi: accesibilizare, individualizare,
personalizare, incluziune;
c. Un secol de la Marea Unire/ Personalităţi (Iuliu Maniu, I.C.Brătianu, Vasile Goldiş),
Primul Război Mondial, Casa Regală pentru România Mare, Regina Maria la Breaza, Ion
Manolescu – înainte şi după 1918.

Secţiunea a II-a
- pentru cadre didactice și elevi – cu trimitere de materiale pentru publicare si expunere
(conform regulamentului atașat).

Vă aşteptăm cu drag!
Coordonatori:
Prof. înv. primar Nică Eugenia
Prof. înv. primar Badea Cristina

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI REGIONAL
,,PORȚI ȘI SUFLETE DESCHISE”
cu tema
”EDUCAȚIA CONSTRUIEȘTE VIITORUL. EDUCAȚIA
ONLINE”
5 octombrie 2018
ARGUMENT:
„Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.” (Confucius)
Prin educaţie, omul evoluează de la starea de natură biologică la cea de fiinţă culturală,
asimilând cultura şi uneori fiind capabil să o creeze. De aceea, educaţia reprezintă o funcţie
esenţială şi permanentă a societăţii, care asigură transmiterea eredităţii sociale a culturii şi
civilizaţiei, fiind în acelaşi timp un instrument fundamental pentru formarea individului ca
personalitate.
Participanţii la acest simpozion pot să realizeze un schimb util de informaţii menite să
îmbogăţească cunoştinţele tuturor, să perfecţioneze stilul de muncă la catedră al dascălilor,
oferind modele diverse de abordare a disciplinelor şcolare, în vederea desfăşurării unor activităţi
interactive, eficiente, atractive. Dezbaterile şi lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul
simpozionului permit o analiză asupra modului în care pot fi experimentate modalităţi eficiente
de corelare a diferitelor tipuri de conţinuturi, de îmbinare armonioasă a tuturor formelor de
educaţie, care să faciliteze adaptarea individului la exigenţele lumii contemporane. Toate
rezultatele acestui proiect converg spre o creştere a calităţii actului didactic.
SCOPUL:
Simpozionul regional ”Educaţia construiește viitorul. Educația online” vizează formarea
competenţelor interculturale ale indivizilor, propune trasee transcurriculare în conceperea unei
educaţii armonioase, plasând actul didactic între tradiţie şi modernitate.
OBIECTIVE:
- Conştientizarea, respectarea şi acceptarea diferenţelor dintre culturi
- Abordarea conţinuturilor didactice dintr-o manieră transcurriculară
- Eficientizarea demersului didactic, prin valorificarea tradiţiei şi deschiderea fata de
modernitate
- Stimularea interesului elevilor pentru activităţile educative, prin îmbinarea eficientă a
metodelor şi mijloacelor modern şi tradiţionale de învăţământ
- Prezentarea şi explorarea unor trasee educaţionale inedite ( proiecte educative, studii de
caz, demersuri didactice)
- Realizarea unui schimb de experienţă benefic tuturor participanţilor
GRUP ȚINTĂ:
- cadre didactice participante la proiectul regional ”Porți și suflete deschise”
- cadre didactice din învăţământul preuniversitar, special sau din şcoli ce dezvoltă
alternative educaţionale.

Partea I:
EDUCAȚIA ONLINE - ateliere:
1. dezvoltare personală/ diseminare cursuri, proiecte din experienta didactică
2. comunicare eficientă/ educația pentru toți: accesibilizare, individualizare, personalizare,
incluziune
3. Un secol de la Marea Unire/ Personalități (Iuliu Maniu, I. C. Brătianu, Vasile Goldiș),
Primul Război Mondial, Casa Regală pentru România Mare, Regina Maria la Breaza, Ion
Manolescu - înainte și după 1918.
Partea a II-a (secțiuni):
CADRE DIDACTICE:
A. Comunicări științifice și referate:
 Educația pentru toți: accesibilizare, individualizare, personalizare, incluziune
 Un secol de la Marea Unire - Personalități (Iuliu Maniu, I. C. Brătianu, Vasile Goldiș),
Primul Război Mondial, Casa Regală pentru România Mare, Regina Maria la Breaza,
Ion Manolescu - înainte și după 1918.
B. Experiențe didactice
 Diseminare cursuri naționale și internaționale, proiecte educative cu impact pozitiv asupra
elevilor
ELEVI : - înscrieri până în 28 septembrie 2018
A. Educația de nota 10 - Expoziție postere, afișe având ca temă impactul pozitiv al procesului
instructiv-educativ asupra elevilor din ciclul primar (clasele II-IV) și gimnazial
B. Universul școlar – creații literare (poezii, compuneri, eseuri) – clasele III-VIII
C. Un secol de la Marea Unire
1) Expoziție de pictură, desen, grafică (CP - VIII)
- înscrieri până în 10 septembrie 2018
2) Comunicări științifice (clasele gimnaziale)
PROBLEME ORGANIZATORICE:
- Înscrierea se face pe baza fișelor de înscriere (Anexele 1, 2) salvate Prof Nume prenume
sau Elev Nume prenume, la adresa: portisisufletedeschise@yahoo.com până la data de 10
septembrie 2018 – profesori și Comunicări științifice –elevi (C2) / 28 septembrie
2018 – elevi –A,B, C1) .
- Relatii suplimentare se pot obtine la următoarele numere de telefon: 0723 099 631 (prof.
Badea Cristina) și 0731 789 942 (prof. Nică Eugenia)
- Din judetul Prahova se acceptă numai participări directe. Cadrele didactice cu participare
indirectă sunt rugate să trimită și fișă de înscriere prin poșta tradițională până la 10
septembrie 2018, însoțită de un plic autoadresat netimbrat pe adresa Nică Eugenia,
Fundătura Liliacului Nr.4, Bl. 13, Sc. B, Ap 24, Loc. Breaza, jud. Prahova, cod.
105400. Pentru elevi, alături de fișa de înscriere se trimit creațiile literare și/ sau
comunicările științifice.
NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:
- Pentru publicare pe CD-ul cu ISBN se va trimite prin e-mailul proiectului regional
”Porți și suflete deschise” (portisisufletedeschise@yahoo.com) un articol original care
să se încadreze în una din cele două secțiuni ale cadrelor didactice, documentul fiind

-

-

-

salvat Prof Nume prenume secțiune. Creațiile literare și comunicările științifice ale
elevilor vor fi trimise pe aceeași adresă de e-mail, documentul fiind salvat Elev Nume
prenume secțiune. (Exemplu: prof. POPESCU ANA – sectiunea A/ B sau elev
POPESCU ANA – secțiunea B/ C)
Pentru cadrele didactice materialul va fi redactat în format Portrait, obligatoriu cu
diacritice, Times New Roman, 12, la un rând, cel mult două pagini A4. Titlul se scrie cu
Times New Roman, 14, Bold. Sub titlu se scrie autorul (Nume Prenume) şi şcoala. Se
acceptă cel mult doi autori/ lucrare. La finalul materialului se precizează sursele
bibliografice (dacă s-au folosit).
Pentru elevi materialul trimis prin e-mail pentru publicare pe CD-ul cu ISBN al
proiectului va fi redactat în format Portrait, obligatoriu cu diacritice, Times New Roman,
12, la un rând, cel mult două pagini A4. Titlul se scrie cu Times New Roman, 14, Bold.
Sub titlu se scrie autorul (Nume Prenume), şcoala și cadru didactic îndrumător. Creațiile
literare nu vor depăși o pagină, iar comunicările științifice vor avea cel mult două pagini.
Dimensiunile lucrărilor elevilor vor fi format A4, pentru creațiile literare și cele plastice,
iar pentru postere, afișe pot avea dimensiunea A4 sau A3. Fiecare lucrare a elevilor
(poster, afiș, creație literară, creație plastică) trimisă prin poșta tradițională va avea
atașată pe față, în colțul din dreapta, jos, o etichetă conform Anexei 3, pentru a putea
fi expusă. Un elev poate participa cu câte o lucrare la fiecare secțiune. Un cadru didactic
poate participa cu cel mult 3 lucrări pe secțiune.

Notă:
 Articolele cadrelor didactice/ elevilor, care nu sunt redactate conform cerinţelor, nu vor fi
publicate!
 Lucrările elevilor, care nu vor îndeplini condițiile de mai sus, nu pot fi expuse!

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Anexa 1
SIMPOZIONUL REGIONAL
,,PORTI ȘI SUFLETE DESCHISE”
cu tema
,,EDUCAȚIA CONSTRUIEȘTE VIITORUL. EDUCAȚIA ONLINE’’
FIȘA DE ÎNSCRIERE – CADRE DIDACTICE
Nume și prenume cadru didactic: ……………………………………………………………….
Specialitatea: ……………………………………………………………………………………...
Scoala: ……………………………………………………………………………………………..
Localitatea: ………………………………………………………………………………………..
Județul: ……………………………………………………………………………………………
Date de contact (tel/e-mail): ………………………………………………………………….......
Adresa de corespondență (pt cadre didactice din alte judete):………………………................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Atelierul la care participați: …………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
Secțiunea la care participați:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Titlul lucrării:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Data înscrierii:

Anexa 2
SIMPOZIONUL REGIONAL
,,PORTI ȘI SUFLETE DESCHISE”
cu tema
,,EDUCAȚIA CONSTRUIEȘTE VIITORUL. EDUCAȚIA ONLINE’’
FIȘA DE ÎNSCRIERE – ELEVI
Școala: …………………………………………………………………………………………...…
Localitate/ judeţ ……………………………………………………………………………………
Nume cadru didactic participant: …………………………………………………………………
Specialitatea: ……………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………...
E-mailul cadrului didactic: ..............................................................................................................
TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI
Nr .

Numele si prenumele

crt.

elevului

Clasa

Numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător

ANEXA 3
Numele şi prenumele elevului: ___________________________
Clasa: ______________________________________________
Cadru didactic îndrumător: ______________________________
Şcoala: _____________________________________________
Localitatea/ judeţul: ___________________________________

Secțiuni elevi
A

B

C1

C2

