CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
LICEUL TEHNOLOGIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
ORGANIZEAZĂ

"Rolul complementarităţii educaţiei formale - nonformale
în dezvoltarea personală a elevului"
Ediţia a VI-a, 29 MARTIE 2019
DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ SIMPOZIONUL: EDUCAŢIE
TIPUL SIMPOZIONULUI : REGIONAL
DATA DESFĂŞURĂRII: 29 MARTIE 2019

PARTENERI
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Vaslui
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Vaslui
Asociaţia Bibliotecarilor din România- Filiala, Vaslui
Primaria Comunei Zorleni
Şcoala Gimnazială „Ion Murgeanu”, Zorleni
Şcoala Gimnazială “Vasile Pârvan”, Bârlad
Şcoala Gimnazială“George Tutoveanu”, Bârlad

ARGUMENT
Învățământul românesc actual, de tip inovator, bazat pe strategii moderne şi adaptat stilurilor
diferite de învăţare ale elevilor, pune accent atât pe învățământ de performanță, în vederea dobândirii de
competenţe generale, cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
într-un echilibru cu interesele şi aptitudinile lor şi aşteptările societăţii.
Dinamismul zilelor noastre impune schimbări şi astfel o perfecţionarea permanentă a cadrelor
didactice pentru realizarea unui demers educaţional anticipativ şi participativ, care sǎ faciliteze învǎţarea
eficientǎ şi motivantă, astfel încât deprinderea şi dorinţa elevului de a învăţa să rămână cu caracter permanent pe tot
parcursul vieţii.

În viaţa elevilor un rol important, pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice, îl reprezintă
dezvoltarea emoțională și socială, dezvoltarea de valori şi atitudini.
Modalităţile de concretizare şi valorificare a valenţelor educative în procesul educaţional sunt
diverse, de la proiecte şi manifestări culturale la aplicaţii tematice existând posibilitatea abordărilor
interdisciplinare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră
integrată, completând educaţia formală cu cea nonformală. Având în vedere, faptul că pe lângă nevoile de
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bază ale unui copil, există şi nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi responsabil, nevoia de a
te simţi în siguranţă, educaţia nonformală poate fi integrată cu succes în educația formală, cu scopul de a
maximiza efectele procesului de învățare.
Adoptarea de către dascăli a unui astfel de demers educaţional poate oferi elevilor oportunitatea
de a exersa un comportament tolerant, prin care să aprecieze diversitatea culturală, îi poate învaţa să
culeagă, să analizeze şi să interpreteze informaţii într-o manieră critică şi responsabilă, să recunoască
complexitatea problemelor şi să identifice modalităţile cele mai potrivite de rezolvare. În cadrul
activităţilor extracurriculare elevii pot să se exprime liber, fără teama notelor, pot fi îndrumaţi să
dobândească o gândire independentă, sunt activi, entuziaşti, participă într-o atmosferă destinsă, cu
optimism şi dăruire. Adevărata preocupare ar trebui să fie aceea de a-l învăța pe elev ce are de făcut cu
informația asimilată, cum să transforme teoria în practică şi cum să interacționeze cu ceilalți, să aibă mai
multă încredere în fortele proprii, învăţându-l să fie ancorat în realitate.
Organizatorii simpozionului şi-au propus să promoveze modelul educatorului modern și
postmodern (care, este adevărat, nu va putea supravieţui fără fundamentul celui tradiţional), ca
recunoaştere a implicării sale, în mod real, în realizarea complementarităţi educaţiei formale cu cea
nonformală. În acest context considerăm de bun augur valorificarea experienţelor cadrelor didactice,
didactice auxiliare, consilierilor şcolari, psihologi, ca exemple de bună practică, apreciind astfel calităţile
deosebite ale domniilor lor precum tactul, măestria, flexibilitatea şi capacitatea creativă prin care reuşesc
să îmbine şi să demonstreze eficienţa şi aplicabilitatea în diverse experienţe de învăţare.

NUME PROIECT: “Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în
dezvoltarea personală a elevului”

ORGANIZATORI: Casa Corpului Didactic Vaslui şi Liceul Tehnoogic “Marcel
Guguianu” Zorleni

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice şi didactice auxiliare, consilieri şcolari, psihologi etc.
Lucrările prezentate/trimise pot aborda subiecte/teme din diferite domenii cum ar fi: comunicare,
didactică, psiho-pedagogie, ştiinţele informării, asistenţă socială, studii culturale, biblioteconomie etc.,
într-o abordare interdisciplinară, în concordanţă cu tematica propusă, care să aibă caracter de
originalitate, noutate, aplicabilitate practică.

OBIECTIVUL GENERAL:
Creşterea calităţii educaţiei prin aplicarea unor strategii şi metode didactice inovative şi
diseminarea exemplelor de bună practică.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Promovarea abordării demersul didactic bazat pe creativitate, incluziune, diversitate si
flexibilitate;
2. Valorificarea experienţei în implementarea proiectelor educaţionale locale, judeţene, naţionale şi
europene, concursurilor, etc;
3. Valorificarea exemplelor de bună practică, a experienţelor cadrelor didactice, didactice
auxiliare, consilierilor şcolari, psihologilor etc., în contextele de învăţare formale, nonformale
şi informale;
4. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între instituțiile participante la actul educaţional.
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REGULAMENT
PERIOADĂ ÎNSCRIERE ŞI TRANSMITEREA LUCRĂRILOR: 29.02.2019 – 28.03.2019
DATA DESFĂŞURARII - 29 MARTIE 2019
LOC DE DESFĂŞURARE: Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu” Zorleni, Jud. Vaslui
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR SIMPOZIONULUI
Activitatea nr.1: pregătire simpozion
• Tipul de activitate: activitate de organizare, promovare şi mediatizare
• Durata activităţii: ianuarie - martie 2019
• Descrierea activităţii: elaborarea şi editarea de materiale informative pentru buna desfăşurare a
simpozionului; pregătirea materialelor pentru realizarea simpozionului, mediatizarea simpozionului.
În această etapă promovarea şi mediatizarea activităţilor simpozionului se vor realiza de echipa de
coordonare şi partenerii implicaţi.
Activitatea nr. 2: desfăşurarea lucrărilor din cadrul simpozionului
• Tipul de activitate: comunicare ştiinţifică
• Durata activităţii: 29 martie 2019
• Descrierea activităţii
Program de desfăşurare
10,00 - 10,15 - Primirea invitaţilor
10,15 - 10,30 – Deschiderea oficială a simpozionului
10,30 - 10,45 – Alocuţiuni invitaţi
10,45 – 12,00 – Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
12,00 – 12,15 – Pauză cafea
12,15 – 14,00 - Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
Activitatea nr. 3: mediatizare şi diseminare
• Tipul de activitate: mediatizarea şi diseminarea informaţiilor din cadrul simpozionului
• Durata activităţii: martie – iunie 2019
• Descrierea activităţii: Se va realiza diseminarea informaţiilor din cadrul simpozionului la întâlnirile
metodice ale profesorilor, bibliotecarilor, diriginţilor, directorilor, consilierilor şcolari, psihologilor etc.
Rezultate aşteptate
• Dezvoltarea colaborării între instituţiile educaţionale din comunitatea locală şi cea lărgită;
• Îmbunătăţirea experienţei profesionale prin schimbul de bune practici;
• Îmbunătăţirea colaborării între instituţiile educaţionale şi comunitatea locală;
• Realizarea şi publicarea unei reviste electronice cu înregistrare ISSN, care va cuprinde exemple de
bune practici ale participanţilor.
Activităţile simpozionului vor fi mediatizate prin intermediul mass-media: articole/ comunicat de presă în
cotidianele locale.
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TEMATICA LUCRĂRILOR:
1. Promovarea abordării demersul didactic bazat pe creativitate, incluziune, diversitate si
flexibilitate;
2. Diseminarea informaţiilor în ceea ce priveşte implementarea proiectelor educaţionale locale,
judeţene, naţionale şi europene, concursurilor, etc;
3. Valorificarea exemplelor de bună practică, a experienţelor cadrelor didactice, didactice auxiliare,
consilierilor şcolari, psihologilor etc., în contextele de învăţare formale, nonformale şi informale
(exemple concrete de activităţi extracurriculare realizate);
4. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între instituțiile participante la actul educaţional.
Susţinerea lucrărilor:
În cadrul prezentărilor, fiecare susţinător va beneficia de 10 de minute. Recomandăm prezentarea
succintă a conţinuturilor lucrării, în 5-7 minute, dedicând 3 minute pentru discuţii pe marginea fiecărei
prezentări.
Cei înscrişi pot participa direct sau indirect (prin transmiterea online a lucrărilor).

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a. Înscrierea participanţilor:
- termen limită: 28 martie 2019
- participarea poate fi directă sau indirectă (prin transmiterea online a lucrărilor );
- fiecare participant se poate înscrie cu câte o lucrare pentru cele patru teme propuse;
- o lucrare poate avea maxim doi autori, taxa fiind plătită de fiecare participant.
b. Transmiterea lucrărilor:
- termen limita: 28 martie 2019
- lucrarea în format Word
- fişa de înscriere în format Word
- acordul de parteneriat scanat (parteneriatul se descarcă de pe site-ul CCD Vaslui, sau de pe siteul Liceului “Marcel Guguianu” Zorleni se completează, se semnează de director şi ştampilează de
instituţie, se scanează) vor fi transmise toate materialele prin e-mail la
adresa
cristipopa06@yahoo.com, sau la adresa luminitazuran@yahoo.com cu denumirea simpozion.
c. Adresa de corespondenţă: cristipopa06@yahoo.com, luminitazuran@yahoo.com.
d. Confirmarea participării, prin e-mail sau telefonic, pentru cei care participă în mod direct
- termen limită: 25 martie 2019
e. Redactarea lucrărilor:
- se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm , cu diacritice;
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
- la un rând sub titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12), aliniat la stânga;
- la un rând sub numele autorului va începe textul (Times New Roman 12);
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
SE VOR RESPINGE LUCRĂRILE COPIATE DE PE INTERNET
f. Prezentarea lucrării: prezentări Power-Point, maxim 10 slide-uri, din care primul va conţine titlul
lucrării, numele şi prenumele participantului, profesia şi instituţia de provenienţă. Fiecare slide poate
conţine imagini şi text care să reliefeze cât mai concret tema abordată.
Formatul acceptat poate fi: ppt- pps, pptx- ppsx.
g. Evaluare:
Fiecare participant va primi:
- adeverință
- diplomă de participare
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- DVD- cu revista electronică cu înregistrare ISSN
h. Taxa de participare este de 15 lei:
- 5 lei – contravaloarea adeverinţei si diplomei
- 5 lei - contravaloarea DVD – ului
- 5 lei taxe poştale
Taxa se va plăti prin mandat poștal, în contul CCD Vaslui:
Casa Corpului Didactic Vaslui
Cod fiscal : 4226419
Cont : RO96TREZ65620E330800XXXX
Trezoreria Vaslui
Pentru confirmarea plăţii (odată cu lucrarea, fișa de înscriere și parteneriatul) se va trimite ordinul de
plată scanat la adresa de e-mail: cristipopa06@yahoo.com sau luminitazuran@yahoo.com.
Pentru participanții locali taxa poate fi achitată la CCD Vaslui sau la Liceul Tehnologic „Marcel
Guguianu” Zorleni.

Organizatorii Simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru greşelile ortografice ori de exprimare din lucrările
trimise.

COORDONATORI :
Prof. POPA CRISTINEL- Director Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. GÎNDU LIVIU – Director Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”Zorleni

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI COORDONARE A ACTIVITĂŢII:
Prof. Popa Cristinel - director Casa Corpului Didactic
Bibl. Zuran Luminiţa Ludmila- responsabil CDI ”Ion Murgeanu”, Liceul Tehnologic „Marcel
Guguianu”Zorleni
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