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CĂTRE,
           ………………………………………………………………............................................
                      Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor şi
Şcoala cu cls. I-VIII Sf. Vasile” Ploieşti organizează în ziua de 14 noiembrie 2009, a V-a Ediţie a
Simpozionului Naţional “OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”, cu tema
“Şcoala, dincolo de graniţele unei lecţii”.
               ARGUMENT:

Şcoala conduce elevul spre viaţă, prin viaţă şi pentru viaţă. În perioada actuală procesul
instructiv-educativ depăşeşte cadrul fix al lecţiei. Contribuim la formarea şi educarea copilului prin
toate acţiunile pedagogice pe care le desfăşurăm? Să ieşim din tiparul tradiţional şi să le dăm
posibilitatea copiilor să se manifeste în situaţii diverse!

OBIECTIVE URMĂRITE:
 Sensibilizarea elevilor şi a cadrelor didactice în elaborarea de proiecte, portofolii, în organizarea

activităţilor extracurriculare;
 Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice participante;
 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în formarea şi

dezvoltarea elevilor.
A. SIMPOZION – SECŢIUNI cadre didactice:

1. PROIECTE EDUCAŢIONALE;
2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PARTENERIATELOR ŞCOLARE:

a. Lecţii la muzeu;
b. Modalităţi de colaborare cu alţi factori educaţionali: Cluburi ale elevilor, Teatre, Biblioteci;
c. Lectorate cu părinţii.

3. SERBĂRI ŞCOLARE;
4. EXCURSII TEMATICE;
5. CONCURSURI DIVERSE, ÎNTRECERI SPORTIVE;
6. CERCURI, ACTIVITĂŢI INTERDISCIPLINARE.

B. SECŢIUNE elevi: “Partener în educaţie”- propuneri de activităţi,
întreceri, concursuri, într-o formă care să fie pe placul generaţiei lor.

Prezentarea materialelor în cadrul secţiunilor va dura max. 7 min.
PROBLEME ORGANIZATORICE:

 Se va trimite fişa de înscriere  până la data de 31 octombrie 2009 prin e-mail la adresa
simpozionssvploiesti@yahoo.com. Relaţii suplimentare la tel. 0723.530.054 (prof. Roxana Iordache),
tel. 0722.334.135 (inst. Maria Brejan) între 17.00 – 20.30.

 La înscriere se va achita suma de 20 RON (necesară pentru realizarea mapelor), direct sau prin mandat
poştal pe adresa: Şcoala „Sf.Vasile”, Bd. Republicii, nr. 145, Ploieşti, Prahova / inst. Cristina Marin.

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:
 Lucrarea va cuprinde maximum 6 pagini, format A4, Times New Roman, 12.
 Pentru publicare se va trimite prin e-mail pe adresa şcolii - ssvploiesti@yahoo.com - rezumatul

lucrării scris cu diacritice, maxim o pagină, Times New Roman, 12, la un rând, format Portrait, margini
pagină: 2 cm, stânga-dreapta, sus-jos. Termen limită: 31 octombrie 2009. Costul publicaţiei: 20 RON.
                                           C. EXPOZIŢIE - Concurs “Colţ de ţară minunat”, fără taxă. Se acceptă 3
lucrări de cadru didactic. Lucrările se vor realiza pe foaie de bloc A4, numai cu acuarele. Pe verso se
vor nota: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător. Plicul se
va trimite pe adresa şcolii: Ploieşti, Bd. Republicii, nr. 145. Termen limită: 31 octombrie 2009. Vă
rugăm  să specificaţi pe plic “Pentru expoziţie” (+ nr. de înregistrare pe care l-aţi primit la înscrierea
pentru Simpozion). Vor intra în concurs numai lucrările realizate de elevi (fără ajutorul adulţilor)! Toţi
copiii vor primi diplome de participare. Cele mai reuşite lucrări vor fi premiate.
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Şcoala cu cls. I-VIII “Sf.Vasile”-Ploieşti
Bd. Republicii, nr. 145, tel. 0244.595.954 vă invită la

SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”

Ediţia a V–a, 14 NOIEMBRIE 2009,

cu tema

“ŞCOALA, DINCOLO DE GRANIŢELE UNEI LECŢII”

Formular  de  înscriere:
Pentru înscrierea lucrării şi participarea la simpozion, vă rugăm să completaţi  coloana din dreapta a
tabelului de mai jos şi să trimiteţi apoi fişierul completat, prin e-mail la adresa:
simpozionssvploiesti@yahoo.com ,  până la 31 OCTOMBRIE 2009.

Nume, prenume

Specializarea

Unitatea şcolară

Date de contact (e-mail, tel.)

Adresa pentru corespondenţă

Titlul lucrării

Secţiunea la care participaţi

Data înscrierii

Numele elevilor (maxim 3), clasa …
- dacă trimiteţi lucrări pentru Expoziţie.

1.Vă rugăm să retrimiteţi e-mail-ul dacă nu primiţi confirmarea cu nr. de înregistrare.

2. Precizaţi dacă aveţi nevoie de videoproiector, calculator pentru prezentarea materialului.

ATENŢIE!
                Materialele care nu respectă normele de redactare nu vor fi publicate. Taxa pentru publicaţie
va fi restituită.
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