


Coordonator de proiect: Profesor Victoriana Aprilia GĂLBENUŞ 

1. Argument:
  Clopoţelul ,,Şcolii Altfel”sună în fiecare an, pentru altfel de activități, într-o școală altfel, în
care se împletesc activitățile formale cu cele nonformale.  

        Programul implică multă responsabilitate din partea profesorilor, pentru a reliza în 
parteneriat cu elevii și familiile acestora activități interesante, atractive şi interactive, care 
valorizează  talentele, procupările extraşcolare şi competenţele din domenii cât mai diverse şi  
interesante. El aduce un plus de valoare întregii comunităţi şcolare: competenţe, coeziune, 
inovaţie, implicare, profesionalism, dăriure, spirit de echipă, şi nu în ultimul rând, întărește 
relaţia elev- profesor, 
 printr-o cunoaştere mai bună a copiilor. Calitățile speciale ale elevilor, abilitățile acestora, 
talentele deosebite  sunt  descoperite și valorizate mai bine în activitățile din Școala Altfel. 
Exemplele pozitive  pot fi preluate, îmbunătățite și folosite în crearea altor activități viitoare, în 
care talentul elevilor poate fi valorizat în toată plenitudinea și multiplicat, prin implicarea altor 
elevi dornici de participare la propria formare.
          Școala Gimnazială ,,Sf.Andrei”, Slobozia vine în sprijinul dascălilor implicaţi şi interesaţi 
de a promova activitatea clasei/şcolii, prin prezentarea unui astfel de exemplu pozitiv, într-o 
altfel de şcoală. 

Bunele practici ale profesorilor vor fi cuprinse într-o ghid de bune practici, în format
electronic, care va fi călăuză celor interesaţi în viitor de asemenea activităţi. 

2. Scopul :
Formarea continuă a profesorilor,  în direcţia implementării modernului şi eficientului în 
activitatea profesională, prin activităţi formale și nonformale, pentru colaborarea, stimularea 
şi implicarea elevilor în propria formare, contribuind la sporirea calităţii învăţământului.

3. Grupul ţintă: personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar din 
România.

4. Obiective:
 Promovarea atitudinilor pozitive a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, 

europene, privind problemele actuale ale educaţiei din Programul ,,Şcoala altfel”. 
 Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, aplicare şi evaluare  a unei activităţi 

extraşcolare. 
 Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din învăţământul 

universitar din România.

5. Regulament de participare:

Simpozionul are două secțiuni: 

1. Secțiunea I – redactarea unei lucrări științifico-practice inspirată din activitățile 
desfășurate în ,,Școala Altfel”. 



2. Secțiunea a II-a – Fotografii care să surprindă momente din activitățile ,,Școlii 
Altfel”.

a.Înscrierea participanţilor : 
 Se va face prin completarea fișei de înscriere din anexă, pe suport de hârtie, și va fi trimisă 

împreună cu un plic autoadresat A4, ( timbrat corespunzător), pe adresa școlii: Școala 
Gimnazială ,,Sf.Andrei” – pentru Simpozionul ,,Împreună construim un nume”, Slobozia,
Str. Matei Bsarab, Nr. 35, Loc. Slobozia, Jud. Ialomiţa, până la data de 15 aprilie 2016.

 Lucrarea pentru secțiunea I  va fi transmise în format electronic, iar pentru secțiunea a II-
a, în format electronic și pe suport de hârtie foto, în format A4, până la data de 15 aprilie
2016 , la adresa de e-mail : construimunnume@yahoo.com.

b. Secțiunea I - Conţinutul şi structurarea lucrării științifico - practice: 
    Participanții vor realiza o lucrare , cu descrierea unei activităţi desfăşurate în cadrul 
Programului ,,Şcoala altfel”, după următoarea structură: 

 Titlul activităţii. 
 Tipul activităţii. 
 Domeniul în care se încadrează. 
 Scopul activităţii. 
 Obiectivele educaţionale ale activităţii. 
 Elevii participanţi. 
 Durata şi locul desfăşurării activităţii. 
 Descrierea activităţii ( maxim 20 de enunţuri). 
 Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii. 
 Modalităţi de evaluare. 
 Sustenabilitatea activităţii. 

Domeniile de activitate sunt : cultural- artistic; tehnic- științific; sportiv; cetățenie
democratică și responsabilitate socială;  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos; educație
ecologică și protecție a mediului; abilități de viață, consiliere și orientare.

c..Redactarea lucrărilor:  
   va fi realizată în format A4, pe o singură parte, scrisă la un rând, cu margini egale de 20 

mm (text aliniat „justified”);
 titlul lucrării va fi acelaşi cu titlul activităţii descrise; 
  titlul lucrării  va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat;  
 la două rânduri de titlu  vor fi scrie cu majuscule  autorul şi instituţia (Times New Roman 

12);
 la un rând sub numele autorului va fi scris textul (Times New Roman 10);
 lucrarea va avea maxim trei pagini şi  un singur autor; 
 lucrările vor fi scrise cu diacritice; 
 lucrările primite şi care respectă (obligatoriu!) criteriile menţionate mai sus, vor fi cuprinse 

într-un volum electronic, cu ISBN.
 lucrările vor fi redactate în format Word 2003. 

 ATENŢIE, NU FOLOSIŢI ÎN REDACTARE TABELUL! 



d. Secțiunea a II-a –   Fotografii care să surprindă momente din activitățile ,,Școlii Altfel” 
 Vor fi tansmise pe e-mail, în format electronic, 4 fotografii, din timpul activităților din 

Școala Altfel”, în format jpg. rezoluție minimă 1920x1080, maximă 1600x1200, A4,
însoțite de datele de identificare scrise pe fotografie, în partea dreaptă, în josul paginii ( 
denumirea activității, numele și prenumele cadrului didactic, unitatea de învățământ).

 Fotografiile vor face obiectul unei expoziții naționale pentru profesori și vor fi cuprinse 
într-un album electronic, cu ISSN, și vor fi trimise prin poștă/curier. 

e. Documentele emise de organizatori sunt:
 Diploma simpozionului.
 Diploma expoziției. 
 CD-ul albumului foto în format electronic, pe e-mail.
 Cartea simpozionului în format electronic, pe e-mail.

f.Nu se  percepe taxă de participare!

g. Prezentarea lucrărilor în cadrul simpozionului  va fi realizată în Power Point şi nu va 
depăşi 5 minute.

 Programul de desfăşurare: 

 9,00  -  10,00        Primirea invitaţilor şi a participanţilor   
 10, 00 - 10,30       Program artistic ,,Copilărie, vis de aur” 
 10,30 - 14,30 Activitatea în plen
 16,30 - 17,00 Evaluarea activităţii şi înmânarea diplomelor 

Persoană de contat: 
Profesor Voica TACHE: Tel. : 0720230187, e-mail: tache_voica61@yahoo.com

PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ ! 
VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES!



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

 ,,Împreună construim un nume” 

Ediţia I, Slobozia, 7 mai 2016 

           PROIECTUL EDUCAŢIONAL AL UNEI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI ,,ŞCOALA ALTFEL” 

Secțiunea I / a II-a 
NUMELE..............................................................................................................................

PRENUMELE....................................................................................................................

 FUNCŢIA DIDACTICĂ.................................................................................................... 

 TITLUL LUCRĂRII .......................................................................................................... 

 INSTITUŢIA DE PROVENIENŢĂ................................................................................... 

................................................................................................................................................

ADRESA DE DOMICILIU:

Str..........................................................., Nr..............,Bl..................., Sc.............,Ap..........
Loc.................................................., Jud......................................., Cod.............................,
Tel.....................................................E-mail........................................................................

MODUL DE PARTICIPARE ( subliniaţi varianta aleasă): directă / indirectă, prin 
trimiterea lucrării. 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII  
  ( încercuiţi): flip-chart, calculator, videoproiector. 

VĂ MULŢUMIM PENTU COLABORARE !


