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SIMPOZIONUL JUDEŢEAN  

„PARADIGMELE EDUCAŢIEI MODERNE. 

 VIZIUNE, VALORI, MODELE” 
      

    Înscris în CAEJ nr. 89/ 2017 

 

 
ORGANIZATOR:  

Şcoala Gimnazială „ Nicolae Iorga ”, Ploieşti, Str. Minerva, Nr.4, Tel/Fax: 0244552398 / 

0244587385; e-mail: scoala_nicolaeiorga@yahoo.com  

 

PARTENERI:  

 

Inspectoratul Şcolar Prahova 

Casa Corpului Didactic Prahova 

Biblioteca Judeţeană ˶Nicolae Iorga˝ 

Primăria Oraşului Ploieşti, judeţ Prahova 

Asociația părinților de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti  

 

1. ARGUMENT:  

 

Cuvântul-cheie în definirea societăţii în care trăim este, fără îndoială, „schimbarea”, 

iar principala provocare a lumii moderne este cum să facă faţă acestor transformări 

permanente din viaţa reală.  

Ediţia I a Simpozionului Judeţean „Paradigmele educaţiei moderne. Viziune, valori, 

modele” îşi propune să dezbată consecinţele progresului tehnic asupra selecţiei de către tineri 

a unor repere superioare ale devenirii lor umane.  

Este indubitabil faptul că tehnica modernă îi fascinează pe cei tineri, îndepărtându-i tot 

mai mult de ceilalţi, de adevăratele modele, de cuvântul scris şi de cultivarea unei exprimări 

orale elevate şi nuanţate.  

Manifestarea urmăreşte promovarea ideii că şcoala continuă să fie un reper major, 

superior în formarea personalităţii umane, în înţelegerea sensului existenţei şi  în asigurarea 

reuşitei în viaţă. 

Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de adevăratele valori, 

orientarea acestora spre cunoaștere, precum şi realizarea unei noi forme de colaborare între 

profesori, elevi şi părinţi.  

 

2. SCOP :  
Simpozionul are ca scop promovarea perspectivelor teoretice şi a experienţei cadrelor didactice,  a 

necesităţii educaţiei permanente, a formării continue a cadrelor didactice, dar şi a elevilor. 
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3. OBIECTIVE : 
 promovarea ideii că şcoala actuală românească poate sprijini elevii în demersul lor 

pentru atingerea succesului şcolar; 

 încurajarea şi dinamizarea relaţiilor şcoală – familie pentru asigurarea reuşitei şcolare; 

 promovarea experienţelor personale şi sprijinirea elevilor pentru alegerea corectă a 

unor modele în viaţă; 

 stimularea creativităţii şi dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de a asigura 

condiţii optime pentru dezvoltarea personalităţii elevilor; 
 

 4. GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice şi specialişti implicaţi în învăţământul preuniversitar 

românesc, elevi de gimnaziu din şcolile prahovene şi părinţi. 
 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Elevii din şcolile participante, părinţi, cadre didactice 
 

Participarea este gratuită şi poate fi directă sau indirectă. 

 

5. DATA: 26 mai 2017  
 

6. LOCUL DESFĂŞURĂRII :  

Şcoala Gimnazială ˶Nicolae Iorga˝, Ploieşti, Str. Minerva, Nr.4, Jud. Prahova  
 

7. COMITETUL DE ORGANIZARE  

- Profesor Iancu Veronica, Director 

- Profesor Baciu Eugenia, Director adj.  

- Prof. Gavril Simona, coordonator de Proiecte şi programe 

- Prof. Albu Roxana  

- Prof. Anghel Cerassela  

- Prof. Apostol Adelina 

- Prof. Bocan Alina  

- Prof. Chirică Claudiu 

- Prof. Dan Bogdan 

- Prof. Dimonu Daniela 

- Prof. Dobre Andrei Octavian 

- Prof. Tonsciuc Luminiţa 

- Prof. Văduva Theodor 

- Prof. înv. primar Bălănescu Daniela  

- Prof. înv. primar Bănaru Mihaela 

- Prof. înv. primar Bocşan Cristina  

- Prof. înv. primar Ciobanu Monica 

- Prof. înv. primar Constantin Aura 

- Prof. înv. primar Constantin Dana 

- Prof. înv. primar Crişu Mihaela 

- Prof. înv. primar Dinu Mirela 

- Prof. înv. primar Manolescu Aurelia 

- Prof. înv. primar Marian Mirela 

- Prof. înv. primar Gheorghe Adriana 

- Prof. înv. primar Verzea Adriana 
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- Bibliotecar Necula Veronica 

- Secretar Niţă Claudia 

 

8. SECŢIUNI : 

 

 Secţiunea – ELEVI – workshop cu tema „Avem nevoie de modele în viaţă?”; 

Numai cu participare directă! 

Număr de locuri disponibileː 30 

 

 Secţiunea a II-a – CADRE DIDACTICE – Articole, studii, referate pe tema „Rolul şcolii, 

al familiei şi al modelelor în asigurarea succesului şcolar”; 

Număr de locuri disponibileː 50 

 

 Secţiunea a III-a – CADRE DIDCATICE - Activități centrate pe proiecte educaţionale pe 

tema „Rolul şcolii, al familiei şi al modelelor în asigurarea succesului şcolar”; 

Număr de locuri disponibileː 50 

 

 Secţiunea a IV-a – PĂRINŢI, REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII LOCALE 

workshop cu tema „Nevoia de valori, principii şi modele demne de urmat pentru generaţia 

actuală”. 

Număr de locuri disponibileː 30 

 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare, iar cei care participă direct vor primi şi 

certificat de participare.  

 
9. REGULAMENT DE PARTICIPARE : 

 

a) Înscrierea participanţilor:  

- Formularul de înscriere  (obligatoriu pentru fiecare participant) se expediază, până în data 

de 15 mai 2017 pe adresa de e-mail simpozion_niorga@yahoo.com, împreună cu lucrarea 

(pentru cei doresc să o publice).  

 

! Se pot înscrie cadre didactice care doresc să particiăpe la activitate, fără lucrare. Vor primi 

numai diploma de participare. Adeverinţă se acordă profesorilor care prezintă lucrarea în 

cadrul secţiunii alese. 
 

b) Depunerea/ trimiterea lucrărilor:  
- până la data de 15 mai 2017  

- în format electronic prin e- mail (vezi instrucţiuni)  

 

 

c) Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

 

- Lucrările vor avea maximum 6 pagini, în format A4, vor fi scrise în Word, cu caractere 

Times New Roman, obligatoriu cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri. 

mailto:simpozion_%1Fniorga@yahoo.com
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- Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte teoretice sau practice din tematica propusă. La 

două rânduri de titlul lucrării (Times New Roman, corp de literă 14, majuscule, centrat, bold),  

va fi scrisː autorul (Nume Prenume), unitatea şcolară şi localitatea (alineat dreapta, TNR, corp 

de literă 12). 

Lucrările care nu vor îndeplini cerinţele de redactare nu vor fi publicate. 

 Pot fi trimise articole bazate pe situaţii reale întâlnite de-a lungul carierei didactice care 

respectă tema (lucrări ştiinţifice, referate, proiecte didactice, proiecte educaţionale). 

- Fiecare lucrare va trebui să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi să 

conţină obligatoriu bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, localitate, an). 

- Materialele vor fi trimise în format electronic până la data de 15 mai 2017, pe adresa de   

e-mail simpozion_niorga@yahoo.com, documentul fiind denumit astfel Numele_Prenumele 

autorului/autorilor (cel mult 2 autori pe articol)_Secţiunea. 

- Lucrările primite şi care obligatoriu respectă criteriile menţionate anterior se vor constitui    

într-un CD cu ISBN care va fi oferit  

 

10 . INSTRUCŢIUNI/ OBSERVAŢII :  
 

■ Participarea poate fi directă sau indirectă. Toti participanţii vor primi diplomă de 

participare. 

■ Persoanele care nu participă la simpozion personal vor primi documentele prin poşta 

electronică până la data de 20 iunie 2017.  

■ Se admit maximum 2 autori pe lucrare.  

 Pentru susţinerea lucrării se pot aduce prezentări PowerPoint (maximum 10 slide-uri), 

portofolii, planşe, alte materiale. Fiecare participant îşi dozează timpul pentru 

prezentare...5-10 minute! 

■ Pentru publicare vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate:  

- Lucrarea nu va depăși 6 pagini și poate conține maximum 2 fotografii, redactate în 

Microsoft Word cu extensia .doc 

- În redactarea lucrării vă rugăm nu introduceți note la subsol şi nu numerotaţi paginile!  

- Pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi 

condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail)!  

 

11. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII :  

Locaţia: Şcoala Gimnazială „ Nicolae Iorga ”, Ploieşti 

Data: 26 mai 2017  

■ primirea invitaţilor: 9,00 – 9,30  

■ deschiderea festivă şi comunicarile în plen: 9,30- 10,00 

■ Coffee -break: 10 – 10,30 

■ prezentarea lucrărilor pe secţiuni: 10,30 – 13,30  

■ acordarea diplomelor de participare: 13,30- 14,00  

mailto:simpozion_%1Fniorga@yahoo.com
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12. EVALUARE :  

Fiecare participant, în mod direct, va primi mapa de participare cuprinzând:  

- diplomă de participare;  

- adeverinţă de participare;  

- CD-ul cu ISBN.  

 

13. PERSOANA DE CONTACT :  

Relaţii suplimentare se pot obţine între orele 18-20 la următoarele nr. de tel.: 0741176318 (Prof. Iancu 

Veronica), 0733918469 (Prof. Baciu Eugenia). 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR                                          DIRECTOR C.C.D.               DIRECTOR ŞCOALA 

GENERAL I.S.J. PRAHOVA,                                   PRAHOVA,                      „NICOLAE IORGA” 

ANGELESCU OPREA NICOLAE                     CAZACU MARIANA         MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

                                                                                                                              IANCU VERONICA 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN 
„Paradigmele educaţiei moderne. Viziune, valori, modele” 

 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic participant1 

 

Specializarea 
 

 

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă2 

 

Titlul lucrării3 
 

 

Secţiunea la care participaţi  

E-mail personal: 
 

 

Telefon: 
 

 

Declaraţie antiplagiat4 

 

 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest proiect 

judeţean este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în 

lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului:  

- Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie 

din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac trimitere la sursă; 

- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori 

conţine referinţa precisă. 

- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

DA  
 

Acord de publicare 

 

Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături 

de celelalte într-o carte în format electronic, pe CD, participând astfel la 

promovarea bunelor practici în învăţământul românesc. Nu voi solicita 

pentru materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de   

a-l folosi oricând, în alte contexte. 

 

DA  
 

Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format 

electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea. 

                                                 
1 Se scriu numele şi prenumele cu majuscule şi cu diacriticele specifice limbii române (Ă,Î,Â,Ş,Ţ). 
2 Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ. 
3 Se va scrie titlul complet, cu diacritice. 
4 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI 

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN 
„Paradigmele educaţiei moderne. Viziune, valori, modele” 

 

Workshop cu tema  

„Avem nevoie de modele în viaţă?” 

 

 

 

Numele şi prenumele 

elevului 

 

 

 

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă 

 

 

 

Localitatea 

 

 

 

E-mail personal 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

 

Numele şi prenumele cadrului 

didactic coordonator 

 

 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

 

 

 

 

Pentru susţinerea lucrării se pot aduce prezentări PowerPoint (maximum 10 slide-uri), 

portofolii, planşe, alte materiale. Fiecare participant îşi dozează timpul pentru 

prezentare...5-10 minute! 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PĂRINŢI, REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII LOCALE 

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN 

„Paradigmele educaţiei moderne. Viziune, valori, modele” 

 

Workshop cu tema 

 

„Nevoia de valori, principii şi modele demne de urmat pentru generaţia actuală” 

 

 

 

 

Nume şi prenume 

 

 

 

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă 

 

 

 

E-mail personal 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

 

 

 


