MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI
LICEUL PEDAGOGIC
„NICOLAE IORGA”BOTOȘANI

PROIECT JUDEŢEAN „EDUCAŢIA ÎN SECOLUL XXI”
SIMPOZION JUDEŢEAN
„CLASIC ŞI MODERN- METODE ŞI PROCEDEE PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ”
Ediţia a II-a
ȘI
CONCURSUL ȘCOLAR „VIITOR DASCĂL- MODELATOR AL ELEVILOR BINE
INTEGRAŢI ÎN SOCIETATEA DE MÂINE”

Motto
„Şcoală cât mai multă! Şcoală cât mai bună! Şcoală cât mai românească!”
C . Angelescu
Argument
Profesorii şi elevii liceului nostru îşi doresc mai mult ca oricând ca mediul de învăţare să
devină mult mai motivant şi mai plăcut pentru ca toţi actorii actului educaţional să se simtă
ca acasă şi să-şi poată pune în valoare capacităţile şi aptitudinile.
Elevii noştri de astăzi sunt diferiţi de cei din generatiile anterioare, trebuie să găsim
metodele cele mai potrivite, să identificam nevoile elevilor noştri şi să găsim soluţiile pentru
a le stârni interesul pentru învăţătură şi plăcerea pentru descoperirea şi învăţarea unor
lucruri noi.
Învățământul online ne-a determinat să colaborăm, să găsim soluții pentru a desfășura ore
online, atractive, motivante, de dragul elevilor noștri. Pregătirea materialelor pentru ore ne
ia foarte mult timp dar suntem răsplătiți atunci când avem clase active care dovedesc, că
strădania noastră nu a fost zadarnică.
Acest proiect îsi propune și dezvoltarea personală a profesorilor, a viitorilor învăţători,
perfecţionarea acestora în vederea utilizării cu mai multă uşurinţă şi creativitate a
metodelor moderne, interactive , inovative, pentru creşterea calităţii procesului educativ.
În contextul actual, proiectul, simpozionul își propune o colaborare între profesori, care vor
contribui cu idei si exemple de bune practici legate de noua provocare pe care o presupune
susținerea lecțiilor online.
Obiectiv general: Lărgirea orizontului profesional al dascălilor participanţi la proiect ,
realizarea unui schimb de experienţă ce vizează metodele didactice clasice şi moderne care

pot duce la crearea competenţelor elevilor secolului XXI, metode didactice aplicate la lectiile
online.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Simpozionul oferă posibilitatea profesorilor pentru :
 Identificarea strategiilor şi metodelor inovative, a tehnicilor de învăţare, aplicate în
activitatea didactică, pentru motivarea elevilor de azi şi îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare mai eles în condițiile lecțiilor online.
 Valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul orelor online. Prezentarea unor
lectii pe diferite platforme, prezentarea unor metode de evaluare atractive pe
diverse platforme.
 Adaptarea la pedagogia modernă în vederea pregătirii elevilor secolului XXI pentru a
accesa informaţia şi a se pregăti pentru o lume în continuă schimbare.
 Implementarea predării interdisciplinare la lecţii.
 Creșterea calității actului educațional.
Concursul destinat elevilor vizează:
 Realizarea unor schimburi de idei între elevii de la profilul vocaţional şi cadrele
didactice .
 Realizarea unor proiecte didactice corecte şi funcţionale.
 Dezvoltarea competenţelor necesare elevilor de la profilul vocaţional pentru a deveni
buni educatori şi învăţători chiar și în condițiile susținerii lecțiilor online.
 Cunoaşterea de către viitorii dascăli a metodelor şi procedeelor didactice moderne
pe care să le împletească cu cele clasice.
 Dezvoltarea gândirii creative a elevilor.

ORGANIZATOR : Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani, director, profesor
Mirela Ofelia Sănduleanu, director adjunct, profesor Roxana Vatavu.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Secțiunile proiectului:
SECȚIUNEA I: SIMPOZION JUDEŢEAN PENTRU CADRE DIDACTICE “CLASIC
ŞI MODERN- METODE ŞI PROCEDEE PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ” Ediţia a II-a.



Lucrări care abordeaza temele simpozionului, exemple de bune practici în lecțiile online sau clasice (nu se acceptă proiecte didactice la sectiunea I).
Toate lucrările vor fi cuprinse într-o revistă electronică cu ISSN, publicată pe site-ul
simpozionului.



Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice, educatoare, învăţători, profesori
din învăţământul preuniversitar.

Data desfăşurării: 14 februarie 2021.
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 15-30 ianuarie 2021, completand
formularul: https://docs.google.com/forms/d/1mAu7tM3MZOLrv7kxEdBErCMlm0BqRyijpvIj8MJXzs/
Secţiunea I se va desfăşura pe două teme:
Tema 1:
Metode inovative de predare- învăţare-evaluare, îmbinarea armonioasă a metodelor clasice cu
cele moderne, pentru progres şi performanţă în educaţie.
Tema 2 :
Exemple de bune practici în învățământul clasic și în cel on-line, exemple de activități
desfășurate pe o platformă cu elevii, activități de predare,învățare, evaluare în care este
integrată utilizarea tabletelor, impactul folosirii resurselor digitale.
Redactarea lucrărilor:
-

-

-

Se va face în format A4, cu margini de 2 cm( text aliniat “justified”), cu caracter
Times New Roman mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1 cm, obligatoriu cu
diacritice, maxim 4 pagini.
Formatul doc va fi însoţit şi de formatul pdf.
Titlul va fi scris cu majuscule(Times New Roman 14 Bold), centrat.
La doua rânduri de titlu se va scrie autorul și instituţia (Times New Roman 12), bold,
aliniat dreapta.
La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New
Roman 12).
Fişierele să fie compatibile cu Word 2003 sau Word 2007/2010.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (numele şi prenumele autorului,titlul
lucrării din care s-a citat, volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii
citate).
Responsabilitatea asupra conţinutului revine doar autorilor lucrărilor publicate.
Lucrările care nu respectă tematica şi condiţiile de redactare, termenul de predare,
care nu sunt originale, nu vor fi publicate.
Fiecare cadru didactic poate trimite o singură lucrare.
Lucrările pentru simpozion se trimit doamnei profesor Daniela Panaete la adresa
de email: danapanaete@yahoo.com , până la 13 februarie 2021.
Fişierul trimis să fie numit: nume profesor_şcoala_ oraşul .
Nu se percepe taxa de participare!

SECŢIUNEA II: Concurs judeţean pentru elevii de la profilul vocaţional “ VIITOR
ÎNVĂŢĂTOR- MODELATOR AL ELEVILOR BINE INTEGRAŢI ÎN SOCIETATEA
DE MÂINE”
Tema: Proiect didactic
Data desfăşurării: 12 martie 2021
Condiţii de participare:
Elevii profilului pedagogic vor realiza sub îndrumarea unui profesor metodist, un proiect
didactic în format Word.
- Setări pagină: format A4, margini de 2 cm.
- Titlul se va scrie folosind Times New Roman, 14 pt, bold, centrat.
- Textul se va scrie Times New Roman, 12pt, la un rând distanţă, cu diacritice,
justified.
- Fişierul trimis să fie numit cu numele elevului şi unitatea şcolară.
Înscrierea participanților:
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 15-30 ianuarie 2020, completand fisa de
inscriere de la : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIKpDw9fEAtoll_aPiLgvbHZynn8my9ItvQZ8zm-GnLrVg/viewform?usp=sf_link
Lucrările elevilor se trimit în perioada 10 februarie-10 martie 2021, doamnei profesor Alina
Mavrescu, la adresa : nemtuc_alina@yahoo.com
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim cinci elevi.
Jurizarea lucrărilor.
 Comisia de concurs va fi compusă din 4 membri aleşi de coordonatorii concursului.
 Jurizarea se va face între 12 martie – 19 martie.
 Criteriile vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect.
 Fiecare lucrare va fi notată de la 1 la 10.
 Nu se admit contestaţii.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III și menţiuni.
Se vor acorda premii la 25% din totalul de participanţi, restul primind diplome de participare
semnate de şcoala organizatoare.
Rezultatele concursului se vor anunţa pe 19 martie.
Revista electronică, cu ISSN se va realiza până pe 20 aprilie 2020.
Diplomele şi adeverinţele se vor trimite în perioada 21 mai – 10 iunie 2021, scanate.
Cine dorește să încheie un acord de parteneriat, poate completa acordul de mai jos și să-l
trimită la adresa prof. Violeta Nanu, violeta_nanu315@yahoo.com.
Promovarea
o se va realiza o revistă cu ISSN, cu lucrările realizate de către cadrele didactice
participante.
o mediatizarea în presa locală.
o mediatizarea pe site-ul școlii.
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE.

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani

Liceul/Scoala..........................................

Str. I.I.C. Brătianu, nr 65, Botoșani
Telefon: Telefon/Fax 023-151-1555
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr

Str………………………………………
Telefon: ……………………………....
e- mail: ..................................................

Nr........................din.......................

Nr.......................din ................................

Acord de parteneriat

1. Părțile contractante:
a) Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, reprezentat prin director, profesor Mirela
Ofelia Sănduleanu și coordonatori proiect, inspector școlar învățământ primar, prof.
Olguța Șchiopu, prof Mirela Sănduleanu, prof.Roxana Vatavu, prof. Nanu Violeta
Ema si prof. Daniela Panaete .
Și
b) Școala/Liceul
......................................................................................................................................
Județul…………………………………………………………………, reprezentată prin
director, prof. …………………………………………………………… și coordonator
proiect prof. …………………………………….. .
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării și
desfășurării proiectului „EDUCAŢIA ÎN SECOLUL XXI”, ediția a II-a, 2020-2021.
Proiectul își propune : dezvoltarea personală și profesională a profesorilor, a viitorilor
învăţători, perfecţionarea acestora în vederea utilizării cu mai multă uşurinţă şi
creativitate a metodelor moderne, interactive, inovative, pentru creşterea calităţii
procesului educativ.
Obiectiv general:
Lărgirea orizontului profesional al dascălilor participanţi la proiect , realizarea unui
schimb de experienţă ce vizează metodele didactice clasice şi moderne, împletirea
acestora, pentru crearea competenţelor elevilor secolului XXI.
3. Aplicantul se obligă:
 Să informeze școlile despre organizarea concursului si simpozionului.
 Să respecte termenele din regulament.





Să premieze elevii participanti.
Să emită și să trimită diplomele elevilor premiați.
Să trimită adeverințe cadrelor didactice participante și coordonatoare, revista în format
electronic cu lucrările profesorilor participanți, cu ISSN.

4. Școlile participante se obligă:







Să mediatizeze în școală concursul “Viitor învățător-modelator al elevilor bine
integrați în societatea de mâine” si simpozionul” Tradițional si modern- metode și
strategii didactice pentru creșterea calității educației în școala românească”.
Să asigure pregătirea elevilor pentru concurs.
Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului.
Să trimita fișa de înscriere la data stabilită.
Să trimită organizatorilor lucrările elevilor, lucrările profesorilor, acordul de
parteneriat , înregistrat si ștampilat.

5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe
perioada derulării proiectului ,an școlar 2020-2021.

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botosani

Școala/ Liceul......................................

Director,

Director,

Prof. Mirela-Ofelia Sănduleanu

Prof. ...................................................

