
 

 

 

SIMPOZIONUL REGIONAL 
„CASA DE LA ȘCOALĂ” 

Ediţia a II-a, 10 mai 2019 

 
 

1. MOTIVAȚIA  SIMPOZIONULUI 
Educația parentală a fost resimțită ca o necesitate în România mai ales în ultimul deceniu. 

Decembrie 1989 a adus schimbări dramatice ale mediului social, care trebuie integrate cu grijă pentru 
a evita nașterea unor generații complet lipsite de valorile morale care au stat la baza dezvoltării 
personalității poporului român. 

Simpozionul „Casa de la școală”, constituie o oportunitate pentru identificarea și promovarea unor 
experiențe de succes privind parteneriatul școală - familie - comunitate.  
 
2. AGENDA SIMPOZIONULUI 

Activitățile simpozionului se vor desfășura vineri, 10 mai 2019, în Sala Multimedia din cadrul Casei 
Corpului Didactic din Galaţi, după cum urmează: 
o 1400 – 1430  –  Primirea   invitaţilor 
o 1430 – 1500 –  Deschiderea lucrărilor simpozionului 
o 1500 – 1630 – Activitățile aferente Secțiunii I 
o 1630 – 1700 – Coffee Break 
o 1700 – 1800 – Activitățile aferente Secțiunii II 
o 1800 – 1815 – Închiderea lucrărilor simpozionului 

 
3. REGULAMENT DE PARTICIPARE 
Secţiuni: 
o Lucrări ale cadrelor didactice  
o Lucrări ale elevilor 
 

Înscrierea participanţilor:  
o Fişele de înscriere completate (indiferent dacă participarea este directă sau indirectă) vor fi 

trimise, prin e-mail, la adresa casadelascoala@gmail.com, până la data de 03. 05. 2019. Se va 
specifica adresa completă (inclusiv Codul poştal) a participanţilor în vederea expedierii 
diplomelor . (vezi Anexele 1, 2 și 3) 
 

Depunerea lucrărilor: 
o Lucrările cadrelor didactice (se admit maximum trei autori de lucrare) vor fi trimise până la data 

de 03. 05. 2019la adresa casadelascoala@gmail.com cu specificarea numelui autorului (-ilor) şi a 
unităţii şcolare în denumirea fişierului atașat.  

o Denumirea fișierelor va avea formatul următor: 
Ionescu_Maria_Colegiul_National_MihaiEminescu_ClujNapoca.  

o Lucrările elevilor se vor trimite prin poștă la adresa Școala Gimnazială Nr. 28 Galați, Str. Roșiori Nr. 
31, cod poştal 800055, cu specificația „În atenția doamnei prof. Diana Cristofan” și vor fi însoțite 
de un plic autoadresat de către cadrul didactic  îndrumător în vederea expedierii diplomelor de 
participare. 

o Pentru participarea indirectă a cadrelor didactice din județele partenere este nevoie de trimiterea 
unor plicuri autoadresate în vederea expedierii diplomelor de participare. 



Cerinţe de realizare a lucrărilor: 
Secţiunea I - Lucrări ale cadrelor didactice:  
o Prezentarea unor exemple de bună practică din atelierele care au avut ca grup țintă părinții/ 

elevii/ părinții și elevii. 
Posibil model de prezentare a atelierului: 
Atelierul – Titlul 
Obiective: 
Grup țintă:  
Resurse temporale:  
Resurse materiale:  
Scenariul activității:  
Sugestii pentru debriefing: 
Rezultate obținute: 

o Redactare în Microsoft Word;minimum 2 pagini (fără imagini ) – maximum 4 pagini (cu imagini); 
setări de pagină: format A4, margini de 2 cm; titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 
14 pt., bold, centrat; numele autorului şi şcoala de provenienţă: dreapta, Times New Roman, 12 
pt, sub titlul lucrării; textul lucrării se va scrie folosind Times New Roman, 12 pt, distanţă între 
rânduri 1,5, justified, cu diacritice; bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării; 
responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului/ autorilor lucrărilor publicate.  

 
Secţiunea II - Lucrări ale elevilor:  
o Se adresează elevilor care, prin participarea la atelierele de lucru, au avut posibilitatea să 

elaboreze diferite lucrări (desene, poezii, eseuri, lapbook-uri, cărticele, postere având ca tematică 
relația cu sinele, familia, școala); 

o Un cadru didactic îndrumător poate trimite maximum 3 lucrări ale elevilor; (echipaje de 8 elevi) 
o Lucrările vor fi etichetate în colţul din dreapta, jos, cuprinzând următoarele informaţii: numele și 

prenumele elevului, școala de proveniență, localitatea, cadrul didactic îndrumător și titlul lucrării. 
o Data limită de trimitere a lucrărilor: 3 mai 2019 

Adresa de trimitere a lucrărilor elevilor: Școala Gimnazială Nr. 28 Galați, Str. Roșiori Nr. 31, persoana 
de contact Profesor învățământ primar Cristofan Diana 0756556942, diana_cristofan@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. COORDONATORI: 
Prof. Camelia Bucșa– director Școala Gimnazialǎ nr. 28, Galaţi; 
Prof. învățământ primar Diana Cristofan– Școala Gimnazialǎ nr. 28, Galaţi; 
Prof. dr. Laurențiu Ichim – director Casa Corpului Didactic Galaţi; 
Prof. metodist Aurora Sava– Casa Corpului Didactic Galați; 
Prof. Teodor Ştefănică – inspector Şcolar de specialitate, IŞJ Galaţi  
Prof. Maricel Nicolae Lazăr – inspector Şcolar de specialitate, IŞJ Galaţi 

 
4. COMISIA DE ORGANIZARE: 

 
Casa Corpului Didactic Galați  
Prof. metodist Aurora Sava 
Prof. metodist Ionica Dragu 
Prof. metodist Genia Joc 
Prof. metodist Daniela Gheorghiu  
Informatician Daniela Chipirliu 
 

 
 Școala Gimnazialǎ nr. 28, Galaţi 
Director adjunct prof. Radu Geanina 
Prof. înv. primar Antonescu Ileana 
Prof. înv. primar Bobulișteanu Daniela 
Prof. înv. primar Antohe Gina 
Prof. înv. primar Bocăneală Andreea 
Prof. înv. primar Bărbătescu Nineta 
Ing. Savastre Daniela  
Ing. Nunu Liviu 
 
 
Prof. înv. primar Necula Cezarina (Șc. Gimnazială nr. 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – CADRE DIDACTICE 
SIMPOZION – CASA DE LA ȘCOALĂ 

GALAŢI –10 mai 2019 
 

 
 
AUTOR 1 (NUMELE ŞI PRENUMELE): .....................................................................  

FUNCȚIA: ………………………………………………………................................... 

ŞCOALA: ……………………………………………………….................................... 

 

 

AUTOR 2 (NUMELE ŞI PRENUMELE): …………………………………………..... 

FUNCŢIA: ……………………………………………………….................................. 

ŞCOALA: …………………………………………………........................................... 

 

AUTOR 3 (NUMELE ŞI PRENUMELE): …………………………………………..... 

FUNCŢIA: ……………………………………………………….................................. 

ŞCOALA: …………………………………………………........................................... 

 

ADRESA pe care se trimit diploma/diplomele: ............................................................................... 

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

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

TELEFON…………………………………………………..... 

E - MAIL………………………………………………………… 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII :……………………………………..............…………………….................... 

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

 
 
MODUL DE PARTICIPARE: directă sau indirectă ………………………………………… (completaţi modul de 
participare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
 
 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – ELEVI 
 

SIMPOZION – CASA DE LA ȘCOALĂ 
GALAŢI –10 mai 2019 

 
 
 

  
AUTOR 1: (NUMELE ŞI PRENUMELE)/ 

TITLUL LUCRĂRII : .......................................................................................................................... 

AUTOR 2: (NUMELE ŞI PRENUMELE)/ 

TITLUL LUCRĂRII: ........................................................................................................................... 

AUTOR 3: (NUMELE ŞI PRENUMELE)/ 

TITLUL LUCRĂRII: ........................................................................................................................... 

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………………….................... 

ŞCOALA: ………………………………………………………..................................................... 

 

 

 

 

ADRESA pe care se trimit(e) diplomele/diploma: ............................................................................... 

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

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

TELEFON………………………………………………….......... 

E - MAIL………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexa 3 
ACORD DE PARTICIPARE 

 
 Încheiat astăzi, .......................... între: 

Casa Corpului Didactic Galaţi, reprezentată de prof. dr. Laurențiu Ichim, în calitate de director, şi prof. 

Aurora Sava, în calitate de coordonator principal al activităţii, 

Școala Gimnazială nr. 28 Galați, reprezentată de prof. Bucșa Camelia, în calitate de director și 

Cristofan Diana, în calitate de coordonator al activității 

şi  

.................................................................................................................., reprezentată de prof. 

......................................................................................................, în calitate de director  

şi 

....................................................................................................................................... în calitate de 

participant(i) în cadrul simpozionului Casa de la școală, ediţia a II-a, 10 mai 2019. 

     Durata: martie 2019 - iunie 2019 

 

Coordonatorii se obligă : 

 Să distribuie regulamentul de participare la simpozion şcolilor partenere. 

 Să colecteze lucrările realizate de către cadrele didactice și elevi. 

 Să mediatizeze rezultatele simpozionului. 

 Să elaboreze diplomele pentru participanții la simpozion. 

Şcoala participantă se obligă: 

 Să înscrie cadrele didactice și elevii la simpozion. 

 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor. 

 Să selecteze şi să expedieze lucrările pe adresa de e-mail specificată în regulament. 

 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite. 

 Să mediatizeze simpozionul şi rezultatele obţinute în localitatea de provenienţă. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit. 

Prezentul acord se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Aplicant,       Participant,                                                                               
Casa Corpului Didactic, Galaţi    ________________________________                         
  
Director,        Director, 
Prof. dr. Laurențiu Ichim      ________________________________  
 
Aplicant, 
Școala Gimnazială nr.28, Galați 
 
Director, 
Prof. Bucșa Camelia  
_______________


