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Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea
Nr. înreg. unitate:...................................

FORMULAR DE APLICAŢIE PENTRU ÎNSCRIEREA, ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢILOR DIN ARIA DE ACTIVITATE METODICĂ-ŞTIINŢIFICĂ-CULTURALĂ
(simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări, altele)
An şcolar 2018 – 2019

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

A.

Numele unităţii care aplică

Liceul Tehnologic “Ferdinand I”

Telefon unitate

0350401693

Adresa de e-mail unitate

secretariatferdinand@yahoo.com

Site unitate/adresa web

www.gsferdinand.ro

Nume si prenume director

Prof. Ochia Mădălina Camelia

Nume si prenume coordonator activitate la nivelul aplicantului

Prof. Lalu Mihaela Victoria

Telefon

0740172336

Adresă de e-mail

lalumihaela2000@yahoo.com

Parteneri instituţionali (excepţie CCD) implicaţi în susţinerea Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân”, Rm. Vâlcea, şcolile
activităţii
partenere din judeţ şi din ţară
Nivel de organizare (judeţean, interjudeţean, regional, naţional, Interjudeţean
euroregional)
* Se va accepta introducerea în planul de activităţi CCD a unei activităţi:
- la nivel interjudeţean/regional, numai dacă anterior activitatea a fost desfăşurată la nivel judeţean , cel puţin 1 an;
- la nivel naţional, numai dacă anterior activitatea a fost desfăşurată la nivel judeţean , cel puţin 3 ani;
- la nivel internaţional, numai dacă anterior activitatea a fost desfăşurată la nivel naţional, cel puţin 1 an;

B. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATE
B.1. Titlul proiectului: Simpozionul interjudeţean “e-Geography“
B.2 Precizaţi tipul activităţii principale (simpozioan, sesiune de comunicări, conferinţă, etc.): simpozion
B.3. Domeniul în care se încadrează activitatea:
▪

Domeniul ştiinţific

B4: Ediţia nr. IV
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B5: Număr participanţi la activitate (estimat): 30
B.6. Data, perioada şi locul de desfăşurare: 26 ianuarie 2019, decembrie – iunie 2019, C.N. Mircea cel
Bătrân, Lic. Tehn. Ferdinand I Rm. Vâlcea
B7. Descrierea grupului ţintă (personal didactic şi/sau didactic auxiliar): personal didactic şi didactic
auxiliar
B8. Activitatea este cu participare: directă X, indirectă X , online X;
B9. Activitatea se va finaliza cu editarea unui volum al activităţii - CD: DA,

NU□;

B10. Activităţi secundare: atelier □, workshop □, focus grup □;
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII (maxim 2 pagini)
C.1 Argument, justificare, context (analiza de nevoi)
Motivaţia alegerii acestei teme este de natură ştiinţifică şi pedagogică. Prin parcurgerea ei am urmărit
dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru a forma elevilor capacitatea de a înţelege şi interpreta
ştiinţific progresul, pentru predarea interdisciplinară a unui anumit subiect.
Crearea unor condiţii didactice care să ducă la instruirea elevilor potrivit înclinaţiilor acestora, constituie
unul dintre mijloacele pedagogice capabile să asigure o egalitate autentică în instruire. Complexitatea
personalităţii umane, a modurilor diferite de abordare a realităţii, a condus la ideea unei game variate de
oportunităţi de învăţare vizând amplificarea performanţei şcolare. Limitarea şanselor la experienţe de
învăţare variate poate duce la limitarea inteligenţei, ştiut fiind că acele zone ale creierului uman care nu sunt
folosite se dezactivează, ducând în mod evident la reducerea potenţialului de învăţare.
C.2 Scopul activităţii
Scopul acestei manifestari este de a realiza un real schimb de experienta intre cadrele didactice, fiecare
participant primind un CD cu lucrarile prezentate, CD cu ISBN. Cadrele didactice vor trimite pana in luna
ianuarie prezentarile Power Point, testele de evaluare, demo pentru paginile WEB si softurile educationale,
comisia de organizare rezervandu-si dreptul de selectie. Pe CD vor aparea doar lucrarile selectate si
prezentate in cadrul acestei manifestari.
C.3 Obiective specifice ale activităţii
•

Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin activităţi extracurriculare;

•

Dezvoltarea interesului elevilor pentru explicaţia şi argumentaţia ştiinţifică;

•

Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi punerea lor
în slujba omului, a umanismului şi a păcii;

•

Grija faţă de mediu;
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Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile
şcolare;

•

Formarea capacităţii elevilor de a exprima opinii personale folosind gândirea creativă, liberă,
artistică şi autonomă;

•

Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice

•

Promovarea interdisciplinarităţii şi trandisciplinarităţii în sistemul de educaţie

•

Încurajarea originalităţii în procesul instructiv – educativ

C.4. Descrierea pe scurt a activităţii
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

I. Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare a Geografiei (prezentarile
Power Point, testele de evaluare, demo pentru paginile WEB si softurile educationale)
II. Impactul proiectelor educative extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor: exemple
de bune practici.
Activităţile propuse sunt:
•

Actualizarea site-ului proiectului, precizând condiţiile de participare, regulamentul de desfăşurare,
programul activităţilor, fişa de înscriere – decembrie 2018

•

Popularizarea sesiunii de comunicări pentru cadrele didactice prin promovarea online pe site-ului
www.gsferdinand.ro, publicarea unui anunţ în portalul www.didactic.ro , prin pliante distribuite
în liceele din jud. Vâlcea, e-mailuri către grupul directorilor unităţilor şcolare, publicitate massmedia decembrie, ianuarie 2019

•

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 14 - 20 ianuarie 2019

•

Asigurarea bazei tehnico – materiale: decembrie - iunie 2019

•

Desfăşurarea sesiunii de comunicări: 26 ianuarie 2019

•

Aplicarea justă a modalităţilor de evaluare propuse: 21-26 martie 2019

•

Publicarea rezultatelor obţinute în şcolile participante şi pe site-ul www.gsferdinand.ro : 27
ianuarie 2019

•

Completarea şi distribuirea diplomelor de participare pentru profesori – iunie 2019

•

Realizarea şi publicarea revistei proiectului înregistrată cu ISSN: mai, iunie

•

Distribuirea revistei – iunie 2019
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C.5 Rezultatele calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a desfăşurării activităţii
Rezultate calitative:
•

Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi punerea lor
în slujba omului, a umanismului şi a păcii;

•

Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile şcolare;

•

Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice

•

Promovarea interdisciplinarităţii în sistemul de educaţie

•

Încurajarea originalităţii în procesul instructiv – educativ

Rezultate cantitative:
•

Participanţi: minimum 30 cadre didactice

•

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

•

Se va publica şi distribui revista proiectului înregistrată cu ISSN.

•

5 acţiuni de mediatizare a proiectului în mediul online, 2 apariţii în presa scrisă, 1 apariţie la
televiziunea locală

C.6 Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale activităţii
Monitorizarea proiectului se realizează prin:
• constituirea echipei de monitorizare;
• chestionarea cadrelor didactice privind modul de desfăşurare a activităţilor;
• întâlniri de lucru pentru evaluări intermediare;
• raportul final.
Modalităţi de evaluare:
Evaluare iniţială:
• chestionar de interese;
• analiză de necesităţi.
Evaluare periodică:
• înregistrarea datelor privind rezultatele proiectului;
• urmărirea respectării termenelor pentru fiecare etapă a proiectului;
• urmărirea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse;
• încadrarea în buget;
• analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru;
• identificarea disfuncţionalităţilor în desfăşurarea proiectului.
Evaluare finală:
• raport final
C.7 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare
•

Promovarea prin afişe de prezentare şi pliante;

•

Promovarea online prin intermediul site-ului proiectului, a portalului didactic.ro,
iteach.ro, a grupului Facebook Clubul profesorilor din România, alte platforme;
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•

Mediatizarea în reviste şcolare;

•

Acordarea diplomelor de participare pentru toţi profesorii implicaţi in proiect;

•

Mediatizarea simpozionului în mass-media.

•

Se va publica şi distribui revista proiectului înregistrată cu ISSN.

C.8 Regulamentul de participare avizat de către directorul unităţii de învăţământ;
Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”

Liceul Tehnologic “Ferdinand I”

Director,

Director,

Prof. Pană Cătălin

Prof. Ochia Mădălina Camelia

Coordonatori de proiect
Prof. Lalu Jany
Prof. Arişanu Ana Maria
Prof. Lalu Mihaela Victoria
Prof. Ochia Florin Cristian
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Avizat,
Director Colegial Nacional “Mircea cel Bătrân”
I” Rm. Vâlcea
Prof. Pană Cătălin

Avizat,
Director Liceul Tehnologic “Ferdinand
Rm. Vâlcea
Prof. Mădălina Ochia

Coordonatori de proiect,
Prof. Lalu Jany
Prof. Arişanu Ana Maria
Prof. Lalu Mihaela Victoria
Prof. Ochia Florin Cristian

REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII INTERJUDEŢENE DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU CADRELE DIDACTICE
„e-Geography”
Ediţia a IV-a
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A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele unităţii de învăţământ aplicante:
Liceul Tehnologic Ferdinand I
Adresa : Aleea Teilor nr. 1 Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea
Nr. telefon: 0350401693
Persoană de contact: prof. Ochia Florin Cristian – tel. 0746758568
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân
Adresa : Strada Carol I nr. 41 Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea
Nr. telefon: 0250 731874
Persoană de contact: prof. Lalu Jany – tel. 0740172238
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului: “e-Geography “
Categoria în care se încadrează proiectul: Sesiune interjudeţeană de comunicări ştiinţifice pentru cadrele
didactice di învăţământul preuniversitar
C. REZUMATUL PROIECTULUI
Scopul proiectului
Scopul acestuii proiect este de a realiza un real schimb de experienta intre cadrele didactice, fiecare
participant primind un CD cu lucrarile prezentate, CD cu ISBN. Cadrele didactice vor trimite pana in luna
ianuarie prezentarile Power Point, testele de evaluare, demo pentru paginile WEB si softurile educationale,
comisia de organizare rezervandu-si dreptul de selectie. Pe CD vor aparea doar lucrarile selectate si
prezentate in cadrul acestei manifestari.
Obiectivele proiectului
•
•
•
•
•
•

Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi punerea lor în
slujba omului, a umanismului şi a păcii;
Grija faţă de mediu;
Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile şcolare;
Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice
Promovarea interdisciplinarităţii în sistemul de educaţie
Încurajarea originalităţii în procesul instructiv - educativ
Număr de cadre didactice implicate: minimum 30 cadre didactice.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT
Motivaţia alegerii acestei teme este de natură ştiinţifică şi pedagogică. Prin parcurgerea ei am urmărit
dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru a forma elevilor capacitatea de a înţelege şi interpreta
ştiinţific progresul, pentru predarea interdisciplinară a unui anumit subiect
Crearea unor condiţii didactice care să ducă la instruirea elevilor potrivit înclinaţiilor acestora, constituie
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unul dintre mijloacele pedagogice capabile să asigure o egalitate
autentică în instruire. Complexitatea personalităţii umane, a modurilor diferite de abordare a realităţii, a
condus la ideea unei game variate de oportunităţi de învăţare vizând amplificarea performanţei şcolare.
Limitarea şanselor la experienţe de învăţare variate poate duce la limitarea inteligenţei, ştiut fiind că acele
zone ale creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează, ducând în mod evident la reducerea
potenţialului de învăţare.
GRUPURILE ŢINTĂ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar / personal didactic auxiliar
DURATA PROIECTULUI
decembrie 2018 - iunie 2019
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru cadrele didactice
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
I.Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare a Geografiei (prezentarile Power
Point, testele de evaluare, demo pentru paginile WEB si softurile educationale)
II. Impactul proiectelor educative extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor: exemple de
bune practici.
Activităţile propuse se vor desfăşura în următoarea ordine:
• Actualizarea site-ului proiectului, precizând condiţiile de participare, regulamentul de desfăşurare,
programul activităţilor, fişa de înscriere – decembrie 2018
•

Popularizarea sesiunii de comunicări pentru cadrele didactice prin promovarea online pe site-ului
www.gsferdinand.ro, publicarea unui anunţ în portalul www.didactic.ro , prin pliante distribuite
în liceele din jud. Vâlcea, e-mailuri către grupul directorilor unităţilor şcolare, publicitate massmedia decembrie, ianuarie 2019

•

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 14 - 20 ianuarie 2019

•

Asigurarea bazei tehnico – materiale: decembrie - iunie 2019

•

Desfăşurarea sesiunii de comunicări: 26 ianuarie 2019

•

Aplicarea justă a modalităţilor de evaluare propuse: 21-26 martie 2019

•

Publicarea rezultatelor obţinute în şcolile participante şi pe site-ul www.cnmirceavl.ro,
www.gsferdinand.ro: 27 ianuarie 2019

•

Completarea şi distribuirea diplomelor de participare pentru profesori – iunie 2019

•

Realizarea şi publicarea revistei proiectului înregistrată cu ISSN: mai, iunie

•

Distribuirea revistei – iunie 2019
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MODALITĂŢI DE EVALUARE
Lucrările ştiinţifice prezentate de cadrele didactice vor fi publicate în revista simpozionului înregistrată cu
ISSN.
Redactarea lucrărilor cadrelor didactice
In cadrul simpozionului:
Invatatorii vor sustine prezentari Power Point avand ca subiect o ora de cunoastere a mediului sau de
geografie la clasa a IV-a;
Profesorii de geografie de gimnaziu si liceu vor prezenta teste de evaluare si notare (itemi, barem de
corectare, justificare) sau lectii interactive in concordanta cu programa scolara la disciplina Geografie.
Testele sa fie elaborate pentru minim o ora. Toate aceste teste vor fi selectate si stranse pe un CD si vor fi
puse la dispozitia profesorilor de geografie.
Lucrarea poate avea maximum 3 pagini format A4 cu margini 2 cm şi va fi tehnoredactată în Microsoft
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Word. Se vor folosi numai caractere Times New Roman având
dimensiunea 12 pentru conţinut şi 14 pentru titlu. Spaţierea paragrafelor se face la un rând, cu spaţiere
specială de tip prima linie 1,27 cm.
Titlul lucrării va fi centrat şi îngroşat. Sub titlu, aliniat dreapta, se va scrie, pe câte un rând, numele autorului
/ autorilor, disciplina predată, numele complet al şcolii de provenienţă.
La sfârşit se va trece bibliografia, maximum 3 lucrări în următoarea ordine: nume şi prenume autor, titlul
lucrării, editura, anul.
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă dezbaterii, să
aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale. Fiecare autor îşi va asuma originalitatea afirmaţiilor
din conţinutul lucrării.
Lucrările trebuie să fie corectate de autor şi scrisul să conţină toate semnele diacritice româneşti. În caz
contrar, lucrările vor fi returnate autorului pentru corectură.
Cadrele didactice care doresc să participe direct vor prezenta lucrarea integrală sau în rezumat, având la
dispoziţie 5-10 minute pentru prezentarea acesteia.
Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi (finanţare, atragere de parteneri, etc.)
Se intenţionează continuarea proiectului (acesta aflându-se deja la ediţia a IV-a) şi atragerea unui număr cât
mai mare de participanţi.
Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de implementare a proiectului şi după
încheierea acestuia
Se va realiza site-ul proiectului.
Se vor populariza atât informaţiile despre proiect cât şi rezultatele acestuia şi ale dezbaterilor şi schimburilor
de idei şi bune practici.
Se va publica şi distribui revista proiectului înregistrată cu ISSN.
COORDONATORII PROIECTULUI
Coordonatorul/coordonatorii proiectului (nume şi prenume, funcţie, date de contact):
•

Prof. Bică Andra, inspector şcolar general ISJ Vâlcea, tel. 0753084266

•

Prof. Luca Adrian, director C.C.D. Vâlcea

•

Prof. Ciochină Luisa, inspector şcolar pentru informatică - ISJ Vâlcea, tel. 0727326352

•

Prof. Manda Mihai, inspector şcolar pentru geografie-biologie - ISJ Vâlcea, tel. 0727326352

•

Prof. Trăistaru Gabriela, inspector şcolar pentru educaţie permanentă – ISJ Vâlcea, tel. 0758076213

•

Prof. Mărgărita Antoanela, inspector şcolar pentru învăţământ special – ISJ Vâlcea , tel. 0741770434

•

Prof. Pană Cătălin, director Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea

•

Prof. Fărcăşanu Antoanela, director adjunct Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea

•

Prof. Mlisan Mirela, director adjunct Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea

•

Prof. Ochia Mădălina, director Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, tel. 0742773416

•

Prof. Lalu Jany, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, tel. 0740172238

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEŢEAN

•

CASA CORPULUI
DIDACTIV
VÂLCEA
VÂLCEA

Prof. Arişanu Ana Maria, Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” Rm. Vâlcea, tel. 0740695058

•

Prof. Lalu Mihaela – Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, tel. 0740172336

•

Prof. Ochia Florin, Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, tel. 0746758569

•

Prof. Preoteasa Ana Maria – Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, tel. 0745535232

•

Bibliotecar Pană Georgiana, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea

•

Bibliotecar Păunoiu Valeria, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea

•

Secretar Roibu Oana, Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea

ACTIVITĂŢI CARE DUC LA ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROPUSE
Popularizarea simpozionului cadrelor didactice prin promovarea online a site-ului destinat acestor activităţi,
publicarea unui anunţ în portalul www.didactic.ro , prin pliante distribuite în liceele din jud. Vâlcea, emailuri către grupul directorilor unităţilor şcolare, publicitate mass-media;
Asigurarea bazei tehnico – materiale;
Desfăşurarea activităţilor simpozionului;
Aplicarea justă a modalităţilor de evaluare propuse;
Publicarea rezultatelor obţinute în şcolile participante şi pe site-ul proiectului.
Realizarea şi publicarea revistei proiectului înregistrată cu ISSN
ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
Se va realiza site-ul proiectului.
Se vor populariza atât informaţiile despre proiect cât şi rezultatele concursului şi ale dezbaterilor şi
schimburilor de idei şi bune practici.
Se va publica şi distribui revista proiectului înregistrată cu ISSN.
CONTINUITATEA PROIECTULUI
Se intenţionează continuarea proiectului şi atragerea unui număr cât mai mare de participanţi.
APLICAREA PROTOCOLULUI: Prezentul protocol se aplică începând cu data semnării.
Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”

Liceul Tehnologic “Ferdinand I”

Director,

Director,

Prof. Pană Cătălin

Prof. Ochia Mădălina Camelia

Coordonatori de proiect
Prof. Lalu Jany
Prof. Arişanu Ana Maria
Prof. Lalu Mihaela Victoria
Prof. Ochia Florin Cristian

