SIMPOZION NAŢIONAL
”ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE – PROVOCĂRI, ACTUALITĂŢI ŞI
PERSPECTIVE”
Ediţia II
5 Mai 2017
organizat de COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” , Bucureşti,
în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6
Casa Corpului Didactic Bucureşti
GRUP ŢINTĂ: La acest simpozion vor participa direct sau indirect cadre didactice din grădiniţe,
şcoli, licee şi cluburile copiilor sau personal didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar atât din Bucureşti cât şi din ţară.

SCOPUL

ACTIVITĂŢII: Scopul simpozionului este schimbul de experienţă privitor la
implicarea cadrelor didactice şi didactice auxiliare în activităţi extraşcolare, de
petrecere a timpului liber, activităţi cu caracter cultural-artistic sau sportiv,
voluntariate, prin intermediul cărora se promovează creativitatea, atitudinea
estetică şi care să contribuie la dezvoltarea inclinaţiilor, aptitudinilor şi
talentelor elevilor, formarea personalităţii acestora.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:
 Păstrarea şi valorificarea experienţei acumulate în cadrul activităţilor extraşcolare;
 Evidenţierea dorinţelor şi aşteptărilor tinerilor cu privire la activităţile nonformale ce pot
fi derulate în şcoli şi în mediu extraşcolar;
 Împărtăşirea succeselor obţinute în activitatea extraşcolară;
 Promovarea creativităţii şi originalităţii demersului didactic;
 Diseminarea aspectelor de bună practică legate de managementul educaţional;
 Îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, şcoală-comunitate.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”
Str. Aleea Pravăţ, nr. 24
Sector 6, Bucureşti
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
 09°° - 09³° - festivitate de deschidere;
- cuvânt de salut din partea organizatorilor;
 09³° - 12°° - dezbaterea lucrărilor pe secţiuni;
 12°° - 12³° - pauză;
 12³° - 14³° - concluzii.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
Secţiunea 1: “Creativitatea cadrului didactic modern manifestată prin elaborarea şi aplicarea de
proiecte originale pentru activităţile extraşcolare.”
responsabil prof. Apostol Laura – Liliana
Secţiunea 2: “Stimularea creativităţii elevilor prin activităţi extrascolare.” (Articole, studii,
referate, comunicări ştiinţifice privitoare la experienţe didactice inedite,
inovaţii în activitatea didactică extraşcolară, forme moderne de organizare a
învăţării, care să potenţeze interesele, aptitudinile elevilor, creativitatea şi
ingeniozitatea acestora.)
responsabil prof. Roman Marina
Lucrările se vor trimite la adresa simpozionasachi2017@gmail.com până la data 30 aprilie
2017.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea lucrărilor electronic- în ataşament, pe una din adresele de e-mail ale simpozionului până în data de
5 mai 2017, în funcţie de secţiunea la care doriţi să participaţi;
- fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;
- lucrarea va conţine maxim 4 pagini.
CERINŢE DE REDACTARE:
- format A4;
- titlul, autorul şi instituţia unde funcţionează- se vor scrie cu font Times New Roman , size
14, Bold;
- tehnoredactare text: Microsoft Office Word 2007, font Times New Roman, size 12
Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc;
- nu se acceptă lucrări fără diacritice;
Pentru mai multe detalii puteţi contacta:
- persoană de contact: Apostol Laura - Liliana
- telefon: 0745763196
LUCRĂRILE PARTICIPANTE LA SIMPOZIONUL NAŢIONAL ”ACTIVITĂŢILE
EXTRAŞCOLARE – PROVOCĂRI, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE” (atât cele susţinute
în plen, cât şi cele trimise pe e-mail vor fi publicate pe un CD având ISBN).
Fişa de înscriere se completează online accesând link-ul alăturat inscriere sau formularul
de pe site-ul şcolii www.ct-asachi.ro, unde se găseşte şi acordul de parteneriat.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

NR.

ALEEA PRAVĂŢ NR. 24 SECTOR 6 BUCUREŞTI
TELEFON / FAX 0214130438

Adresa E-mail: asachi_ro@yahoo.com

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucureşti, str. Aleea Pravăţ nr. 24 sector 6, loc. Bucureşti,
organizator al SIMPOZIONULUI NAŢIONAL „ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE – PROVOCĂRI,
ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE” – Ediţia I, reprezentată de prof. ing. APOSTOL LAURA LILIANA în
calitate de DIRECTOR
şi
2.
..........................................................……………………………………………….....................,
din
loc.
........................................................., str. ........………………………, nr. ...…., jud.....……….............., reprezentat
prin prof. ………..........................................…………………..…………… în calitate de Director şi
prof.
…………………….................................................................................................................................
în
calitate de coordonator(i) activităţi din proiect.
3. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea SIMPOZIONULUI NAŢIONAL „ACTIVITĂŢILE
EXTRAŞCOLARE – PROVOCĂRI, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE” – Ediţia II, din 5 mai 2017, de
către Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” în calitate de organizator, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6, Casa Corpului Didactic Bucureşti în beneficiul
cadrelor didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar dar şi al elevilor. Se va promova
inovaţia, valorile culturale, noi tipuri de energie, studiile în educaţie, alte noutăţi. Se va promova imaginea
pozitivă şi serviciile educaţionale a tuturor instituţiilor partenere.
4. OBIECTIVE:
 Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la simpozion, sintetizarea şi promovarea celor mai
importante informaţii generate de lucrările prezentate.
 Educarea elevilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea informaţiilor valoroase în orice
domeniu, educarea în spiritul creativităţii, inovării şi performanţelor învăţării în domeniile alese de
participanţi.
 Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi înţelegerii a importanţei informaţiei în orice
situaţie, realizarea şi prezentarea de diverse proiecte, studii de cercetare etc.
5. GRUP ŢINTĂ: Cadrele didactice şi didactice auxiliare care activează în instituţii şcolare, biblioteci, centre
de informare ale elevilor.
6. ACTIVITĂŢI: Prezentări de lucrări.
7. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
a. COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”:
- va dispune organizarea simpozionului în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere respectarea
programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor în calitate de organizator, pentru
toate instituţiile partenere;
- va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale a instituţilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare;
- va returna parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în grădiniţă / şcoală / liceu / palat / club, în măsura posibilităţilor.
- să respecte Regulamentul de desfăşurare al simpozionului.
Prezentul proiect cadru a fost încheiat astazi _______________ 2017 în 2 exemplare cu putere de
original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”
Director,
Prof. ing. Apostol Laura - Liliana

________________ __________________
Director,

