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PROIECTUL ACTIVITĂȚII METODICE, ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE 

 

,,ȘCOALA ȘI FAMILIA – FACTORI COMPLEMENTARI AI DEMERSULUI EDUCAȚIONAL” 

- Simpozion națíonal - 

 

 

 

A. INFORMAȚII DESPRE INSTITUȚIA ORGANIZATOARE 

a) Numele instituției de învățământ organizatoare: Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Craiova – Dolj 

b) Date de contact: Str. Brazda lui Novac, Nr. 87; Tel./Fax. 0251/552205, 0351/405655; Email: 

scoala24@yahoo.com 

c) Echipa de organizare și coordonare a activității de perfecționare: 

Prof. Radu Nicolae 

Prof. Hristea Liviu 

Prof. Dumitru Alina Felicia 

Prof. Pitis Eugenia 

Prof. Dumitru Daciana 

Prof. Gogoașe Simona 

Prof. Dumitru Cristina 

Prof. Muscalu  Alina 

Prof. Simion Lidia 

Prof. Boruz Raluca  

Prof. Gogoașă Alin 

Prof. Birtan Daniela Casilda 

d) Persoana de contact- membru al echipei de coordonare: Prof. Pitiș Eugenia, tel. 0740303970, e-mail 

pitis_eugenia@yahoo.com 

 

B. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE 

a) Titlul: ,,Școala și familia – factori complementari ai demersului educațional” 

b) Data desfășurării: 15 martie 2019 

c) Tipul activității de perfecționare: simpozion 

d) Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare: simpozion național 

e) Nume de cadre didactice participante: : 30 pe secţiune * 2 sectiuni 

f) Parteneri: 

1. CCD Dolj  

2. ISJ Dolj 

4. Asociația  Împreună pentru Școala ”Sf. Gheorghe” Craiova 

5. Unități de învățământ din cel puțin 10 județe 

g) Invitați: 

M I N I S T E R U L   E D U C A Ţ I E I  N A Ţ I O N A L E  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN -  DOLJ 

ŞCOALA GIMNAZIALA „ SF. GHEORGHE ” CRAIOVA – DOLJ 

Str. Brazda lui Novac, Nr.87 ; Tel/Fax. 0251 / 552205 ; Tel/Fax. 

0351/405655, 

 Email: scoala24@yahoo.com 
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Reprezentanţi ISJ Dolj 

Reprezentanţi CCD Dolj 

Reprezentanţi CJRAE Dolj 

Reprezentanţi ai părintilor 

Reprezentanţi ai elevilor 

 

e) Locația desfășurării: Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Craiova – Dolj, Str. Brazda lui Novac, Nr. 87; 

Tel./Fax. 0251/552205, 0351/405655; Email: scoala24@yahoo.com 

 

 

C. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII 

a) Argument, justificare, context (analiza de nevoi): 

 Simpozionul „Școala și familia – factori complementari ai demersului educațional” se 

adresează  cadrelor didactice (educatori, învăţători, profesori), dar şi elevilor şi părinţilor 

acestora. Una din căile care conduc la  succesul educaţiei elevilor este legătura dintre 

familie şi şcoală. De aceea, intenţia noastră este de a aduce în atenţia dascălilor şi părinţilor 

elevilor unele metode şi instrumente educative, care pot contribui la optimizarea relaţiei 

şcoală-familie şi, implicit, la creşterea impactului acesteia în obţinerea succesului şcolar al 

elevilor. Participanţii vor fi încurajaţi să îşi prezinte rezultatele unor activităţi, proiecte comune: 

elevi -cadre didactice – părinţi, astfel încât atât activitatea să reprezinte atât un schimb de 

experienţă, cât şi un suport metodologic pentru noi toţi. 

 
 

b) Obiectivul general al activității / Scopul: Prezentarea unor propuneri şi exemple de bună 

practică  pentru optimizarea relaţiei şcoală-familie şi impactul acesteia în obţinerea succesului 

şcolar al elevilor. 

 

c) Obiective specifice ale activității: 

O1. Dignosticarea relaţiei şcoală-familie; 

O2. Prezentarea unor instrumente pentru eficientizarea comunicării şcoală-familie; 

O3. Prezentarea unor modalităţi de colaborare cu familia; 

O4. Prezentarea unor exemple de bună practică pentru motivarea, stimularea interesului şi 

implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în derularea unor activităţi care au ca scop dezvoltarea 

personală a propriilor copii; 

 

 

d) Grupul- țintă: maxim 60 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj și 

Mehedinți, părinţi, bunici, elevi 

 

e) Durata: Proiectul începe pe 30 ianuarie 2019 și se finalizează pe 20 martie 2019. 

f) Descrierea activităților: 

 

 A.1. Activităţi organizatorice 

Tipul activităţii: promovare, selecţia participaţilor/materialelor, asigurarea echipamentelor/materialelor 

necesare 

Perioada de desfăşurare: 30 ianuarie 2019 – 20 martie 2019 

Descriere: Vor fi distribuite responsabilitati membrilor echipei de coordonare, vor fi coopataţi alţi colegi 

pentru participarea la organizarea acestuia, vor fi stabilite modalităţile de promovare şi va fi promovat în rândul 

cadrelor didactice din judeţul Dolj, în rândul elevilor şi părinţilor. Vor fi  recepţionate lucrarile, va fi organizată 

comisia de evaluare a conţinutului acestori, se va realiza selecţia lor, vor fi publicată lista cu participanţi.  

 

 

Aspecte tehnico-ştiinţifice ale lucrărilor: 
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a) Cerinţe ştiinţifice: 

Lucrările şi materialele trimise de către cadrele didactice care îşi exprimă opţiunea de a participa la 

lucrările simpozionului trebuie să fie în concordanţă deplină cu scopul activităţii: prezentarea unor propuneri şi 

exemple de bună practică  pentru optimizarea relaţiei şcoală-familie şi impactul acesteia în obţinerea succesului 

şcolar al elevilor 

 

Lucrările înscrise la Secţiunea I - – Parteneriatul Şcoală-Familie – sesiune de referate vor viza atingerea 

următoarelor obiective specifice: 

O1. Dignosticarea relaţiei şcoală-familie; 

O2. Prezentarea unor instrumente pentru eficientizarea comunicării şcoală-familie; 

O3. Prezentarea unor modalităţi de colaborare cu familia; 

 

Lucrările înscrise la Secțiunea a II-a – Activități desfășurate în parteneriat Şcoală - Familie - exemple de 

bună practică vor viza atingerea obiectivului: 

O4. Prezentarea unor exemple de bună practică pentru motivarea, stimularea interesului şi implicarea 

părinţilor în viaţa şcolii, în derularea unor activităţi care au ca scop dezvoltarea personală a propriilor copii; 

Vor fi selectate doar lucrările al căror conţinut vizează aspecte cu un grad de interes ridicat din 

tematica propusă, sunt originale, cuprind experienţe personale şi respectă legislaţia în vigoare privind 

drepturile de autor.  

 

b) Cerinţe tehnice (vezi exemplul din anexa 2): 

- Fiecare lucrare va avea între 2-4 pagini în format A4; 

- Fiecare lucrare va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

litera 12, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta (Justify), margini egale de 2 cm, maxim 2 fotografii 

inserate în text. 

- TITLUL va fi scris folosind doar litere mari, aliniat central. 

- Sub titlul articolului (aliniere la dreapta, italic), va fi menţionat, pe rânduri distincte: prenumele şi 

numele autorului - funcţia didactică; denumirea unităţii de învăţământ în care profesează (fără prescurtări).  

- Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:  

1. Bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;  

2. Un rezumat de maximum ½ pagină. 

- Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori. 

- Lucrarea, însoţită de fişa de înscriere prevăzută în anexă, se va înainta organizatorilor pe suport 

electronic la adresa de e-mail: pitis_eugenia@yahoo.com, până la data de 14 martie 2019. 

- Lucrările/materialele vor fi evaluate în perioada 17 – 24 martie 2019, iar autorii celor selectate pentru a 

fi participa la activitate vor primi un e-mail de confirmare, lista lor fiind publicată şi de site-ul partenerului: 

www.edufor.ro.  Vă rugăm să urmăriţi acest aspect în perioada menţionată! Doar persoanele care au primit e-

mail-ul de confirmare vor putea participa la activitate! 

- Lucrările vor fi publicate într-o revistă electronică cu ISSN care va apărea pe site-ul școlii, până la data 

de 20 aprilie 2019. 

 

A.2. Desfăşurarea lucrărilor simpozionului 

Tipul activităţii: Intâlnire publică – prezentări, dezbateri 

Data desfăşurării: 15 martie 2019 

Descriere: Lucrarile simpozionului vor fi desfăşurate pe două secţiuni: 

- Secțiunea I – Parteneriatul Şcoală-Familie – sesiune de referate 

- Secțiunea a II-a – Activități desfășurate în parteneriat Şcoală - Familie - exemple de bună practică 

 

Lucrările/materialele pot fi prezentate folosind modalităţi diferite, ca de exemplu: prezentări multimedia 

Power Point, film, colaje de fotografii etc. Fiecare prezentare va fi realizată într-un interval de 5-10 minute.  

Se încurajează participarea la lucrările simpozionului a părinţilor/elevilor implicaţi în activităţile 

prezentate de cadrele didactice. 
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Prezenţa cadrelor didactice este OBLIGATORIE. 

 

A.3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor  

Se va desemna un responsabil care va realiza permanent monitorizarea activităţilor proiectului: organizare, 

promovare, înscriere, selecţie, desfăşurare, folosind observaţia sistematică, astfel încât vor putea fi depistate şi 

rezolvate în timp util eventualele sincope.  

Va fi constituită o comisie de selecţie a lucrărilor primite. Vor fi selectate doar acele lucrări care respectă 

condiţiile impuse de către organizatori. Va fi urmărită participarea cadrelor didactice din cel puţin 3 județe din 

regiunea Sud-Vest Oltenia.  

 

g) Indicatori de evaluare: 

Indicatori de rezultat (outputs): 

- Max 60 de cadre didactice participante la masa rotundă din cel puţin 5 județe din regiunea Sud-Vest 

Oltenia; 

- Max 30 de lucrări metodico-ştiinţifice care vizează atingerea scopului activităţii; 

- Max 30 de lucrări/materiale care prezintă exemple de bună practică; 

- Un număr al unei reviste electronice în care vor fi publicate lucrările prezentate în cadrul mesei rotunde; 

- Max 60 de chestionare de feedback; 

- Un raport de evaluare a calităţii activităţii metodico-ştiinţifică realizată. 

 

Impact (outcomes): Creşterea interesului cadrelor didactice, dar şi părinţilor şi elevilor pentru desfăşurarea 

unor activităţi comune care să contribuie la obţinerea succesului şcolar al elevilor. 

 

h) Promovare / mediatizare și diseminare: 

 Va fi desemnat un responsabil cu promovarea şi diseminarea activitatilor şi rezultatelor 

proiectului. 

 Activitatea/regulamentul va fi promovat/publicat prin intermediul site-ului 

www.didactic.ro, pe adresele de mail ale altor colegi din judeţul Dolj, în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, în vederea atragerii participării 

părinţilor/elevilor la desfăşurarea mesei rotunde. 

 Va fi realizat un comunicat de presă şi va fi transmis reprezentanţilor mass-mediei locale si 

regionale.   

 Va fi realizat un dosar de presă cu toate publicaţiile, comunicatele, apariţiile mass-media. 

 Va fi realizat un număr al unei reviste cu ISSN, care va conține lucrările prezentate în 

cadrul simpozionului. 

 

i) Rolul partenerilor în proiect: 

- ISJ Dolj: va desemna un reprezentant pentru participarea la activitate, va contribui la eliberarea 

certificatelor de participare; 

http://www.didactic.ro/


- CCD Dolj: va desemna un reprezentant pentru participarea la activitate, va asigura monitorizarea externă 

a activităţii, va contribui la promovarea activităţii pe site-ul propriu, la eliberarea certificatelor de 

participare; 

- Evaluarea complexului de activităţi se va obţine în urma completării unor chestionare şi a graficelor de 

activităţi, luându-se ca indicatori numărul de participanţi, ecourile mass-media şi gradul de satisfacţie al 

participanţilor. 

 

 

D. INFORMAȚII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ȘI FINANCIARĂ 

a) Detalii privind cheltuielile: 

 

Nr. 

crt. 

Detalierea cheltuielilor Sursa de finanțare 

(sponsorizări / 

venituri proprii) 

1. Tipărirea certificatelor de participare 300 lei (Asociația  

Împreună pentru 

Școala ”Sf. Gheorghe” 

Craiova) 

2. Cheltuieli de protocol 200 lei (Asociația  

Împreună pentru 

Școala ”Sf. Gheorghe” 

Craiova) 

Total 500 lei (Asociația  

Împreună pentru 

Școala ”Sf. Gheorghe” 

Craiova) 

 

Mod de certificare / participare: certificat de participare 

În cazul în care sunt doi coautori pentru o lucrare, fiecare va primi certificat, cu condiţia participării 

efective la activitatea metodico-ştiinţifică a ambilor autori. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Craiova 

 Director,  

                                                                              Prof. Radu Nicolae 


