REGULAMENTUL DE DESFAŞURARE A

SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL
,,VOLUNTARIATUL

– DESIDERAT-ACTIUNE”

AVIZAT CCD DOLJ, CUPRINS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA
NIVEL JUDEŢEAN/INTERJUDEŢEAN/ NAŢIONAL
/INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016
ÎN JUDEŢUL DOLJ LA POZIŢIA 95
Ediţia a II a
14 APRILIE 2016

A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
 Numele instituţiei organizatoare : Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Romanescu’’structura scolara -Gradinita ,,Floare de colt’’
 Adresa completă : Str.Recunostintei, nr.14, Craiova,Dolj,


Număr de telefon : 025141425-0251310112



Echipa de coorodonare a simpozionului :



Prof.Lavinia Craioveanu– INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL



Prof.Cristina Ciocoiu- INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE
TIMPURIE



Prof.Simona Chiriţă- INSPECTOR ACTIVITĂȚI
FORMALE ȘI NONFORMALE

EDUCATIVE,



Prof.Vasile Ştefan - DIRECTOR CCD, DOLJ



Prof.Geta Gavrilescu-METODIST, CCD DOLJ



Prof.Teodora Badea-METODIST ,CCD DOLJ



Prof.Nicu Marcu-Director,
Romanescu’’



Prof.Vidrascu Marilena- initiator proiect -Gradinita ,,Floare
de colt’’-Scoala Gimnaziala ,,N.Romanescu,, Craiova

Scoala

Gimnaziala

,,Nicolae

 Persoană de contact : Vidrascu Marilena, prof. invatamant prescolar, 0745506782,
marilena_vidrascu@yahoo.com
B.

INFORMAŢII
GENERALE
DESPRE
ACTIVITATEA
DE
PERFECŢIONARE
 Titlul : Voluntariatul –Desiderat-Actiune
 Tipul activităţii de perfecţionare: Simpozion
 Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare: International
 Număr de cadre didactice participante (conform articolului 7 , litera a,b,c ):
180 de participanţi


Parteneri:
 BENEFIT & JOY FOUNDATION, GERMANIA - reprezentata in
Romania, Craiova , prin dna.sociolog- IORDACHE MIOARA
 TAR SIMION VELIKI-HIGH SCHOOL, VIDIN-BULGARIA
 DOLLIS INFANT SCHOOL, MILL HILL, LONDRA
 DOĞA KOLEJI ANKARA,TURCIA
 ZAKLADNI SKOLA,,JAN WERICH,, PRAGA, CEHIA
 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
 CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA-DEPARTAMENTUL DE
LIMBI MODERNE APLICATE
 SCOALA
GIMNAZIALA
,,NICOLAE
ROMANESCU’’,
CRAIOVA
 SCOALA GIMNAZIALA,,AL.MACEDONSKI,, CRAIOVA
 SCOALA GIMNAZIALA,,M.EMINESCU,, CRAIOVA
 LICEUL TEORETIC,,H.COANDA,, CRAIOVA
 SCOALA GIMNAZIALA NR:197 BUCURESTI
 SCOALA GIMNAZIALA OBÂRŞIA , OLT
 SCOALA GIMNAZIALA CRUSEŢ, GORJ
 SCOALA GIMN,,N.BALCESCU,,DRAGASANI, VALCEA
 SCOALA GIMNAZIALA ,,DRANIC’’-GRADINITA PADEA













COLEGIUL NATIONAL ,,FRATII BUZESTI’’-GRADINITA
,,OTILIA CAZIMIR’’
LICEUL TEORETIC ,,T.ARGHEZI”, CRAIOVA
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII,,C.BRÂNCUŞI,,
CRAIOVA
GRADINITA P.P. ,,ELENA FARAGO’’, CRAIOVA
GRADINITA P.P. ,,SFANTA LUCIA’’, CRAIOVA
GRADINITA P.N.BOCICOIU MARE, MARAMUREŞ
GRADINITA P.N.CURŢI, PETROVA, MARAMUREŞ

Invitati : reprezentanţi ai ISJ Dolj , ai CCD Dolj si reprezentanţi ai altor
organizaţii non-guvernamentale din Craiova.(Centru de voluntariat
,,Singur.info ,Fundatia ortodoxa ,,Cuvantul care zideste’’, ,,CRUCEA
ROSIE”, Centrul Multifunctional Best-Life Craiova, etc.)
Locaţia :SCOALA GIMNAZIALA ,,N.ROMANESCU” Craiova, DoljCORPUL B, str.Vântului,nr. 3 - (fosta SCOALA nr.31)

C.
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
Argument :
Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile
legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui , de ataşamentul faţă de celalalt,
acesta fiind un desiderat international.


Misiunea grădinitei , a şcolii, a dascălilor ei este de a promova o
cetăţenie activă, de a educa tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi,
care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora, care
să se dedice unei cauze nobile, dezinteresaţ, obiectiv marcant al
invatamantului intr-o Romanie ce apartine Uniunii Europene.

Obiectiv general :
Simpozionul are ca scop facilitarea schimbului de informaţii între partenerii
menţionaţi, prezentarea unor modele şi experienţe de succes, precum şi
creşterea calităţii serviciilor oferite de voluntari.
Obiectivele specifice:





Valorizarea experienţelor psiho-pedagogice prin susţinerea
materialelor/lucrărilor prezentate. Concretizarea prin exemple de
bună practică, exemple care pot fi urmate de cadrele didactice
neparticipante.
Creşterea interesului cadrelor didactice pentru participarea la
activităţi care conduc la obţinerea calităţii în educaţie.
Creşterea prestigiului şcolii prin promovarea unui eveniment de
calitate.



Identificarea unor direcţii de acţiune rezultate din propunerile
participanţilor la simpozion care să îmbunătăţească activitatea de
voluntariat între şcolile si tarile partenere.

Grupul-ţintă : Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.
Descriere activitate:
Secţiuni:
1. Voluntari in EUROPA-Voluntari ai Planetei-desiderat, necesitate
2. Activitatea de voluntariat –beneficiari/actiune-exemple de bune practici
3. ,,Voluntari în acţiune,, -postere, prezentare PPT, colaje, poze, albume
Programul activităţii:
 14.30-15.00 primirea participanţilor
 14.30-15.00 deschiderea festivă, alocuţiunile invitaţilor
 15.00-18.30 activitate pe secţiuni
Cerinţe pentru redactarea lucrărilor
Lucrările se vor încadra în urmatoarele cerinţe:
 Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
 Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice,
corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;
 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din
tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să
respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.
 Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
o bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
o un rezumat de maximum ½ pagina
o un rezumat de maximum 1/2 intr-o limba de circulatie internationala
 Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori
 În cadrul sectiunilor, timpul de prezentare al lucrarii se încadreaza in
aproximativ 5-7 minute.
 Lucrarea va fi trimisă la una dintre adresele de e-mail:
scoala29craiova@yahoo.com, marilena_vidrascu@yahoo.com
 TOŢI PARTICIPANŢII sunt rugaţi să trimită lucrari din materiale
refolosibile in data de 12.04.2016 in vederea organizarii unei expozitii in holul
şcolii.
 Înscrierile se fac în intervalul 25 martie -10 aprilie 2016 prin trimiterea
lucrării la adresele de e-mail precizate mai sus; lucrarea în format scris se va
aduce în data organizării simpozionului. Participanţii din celelalte judeţe au
obligaţia de a aduce acordurile de parteneriat în ziua desfăşurării
simpozionului.
 Coordonator:Vidrascu Marilena-Gradinita ,,Floare de colt’’.
 Echipa tehnică de organizare : Vidrascu Marilena, Ispas Iulica,Vladoianu
Ileana-Gradinita ,,Floare de colt’’, Scoala ,,Nicolae Romanescu’’,






Furnica Mihaela, Aranghel Gabriela,Ştefanescu Cosmin, Tuţuleasa
Eugen, Cumpanasu Tudoriţa-Scoala ,,Nicolae Romanescu’’,
 Chiţa Carmen, Liceul Tehnologic,,Ing.Ionete Aurelian,,Malu Mare
 Chiţa Eugen,Penitenciarul de Maxima Siguranţa, Craiova
 Moraru Iuliana, Scoala Gimnaziala Dranic,
 Didu Mirela-C.N.F.B.,
 Didu Sorin, Liceul Teoretic,,H.Coanda,,Craiova
 Avram Florenta, Liceul Teoretic ,,T.Arghezi” Craiova,
 Cremene Elena Cerasela, Scoala Gimnaziala,,Al.Macedonski,,Craiova
 Nicolcea Diana Andreea, Scoala Gimnaziala,,M.Eminescu,,Craiova
Beneficiari: cadre didactice , comunitatea.
Modalităţi de evaluare: fiecare autor va primi mapa simpozionului, care
conţine programul , repartizarea pe secţiuni şi diploma de participare,
adeverinţa participare la expozitie

D. REZULTATE AŞTEPTATE





Împărtăşirea experienţei profesionale si instituţionale.
Expoziţia din materiale refolosibile-,,Voluntarii creativi,,-se vor primi adeverinte de
participare
Mediatizarea simpozionului international.
Editarea unui CD cu ISSN
 Activităţi de promovare şi monitorizare a simpozionului: discuţii cu
inspectorii de specialitate din cadrul I.S.J.-urilor privind oportunitatea
derulării simpozionului. Un rol important îl are mass-media (Radio
Oltenia Craiova, Gazeta de Sud, Tele U,3TV,Trinitas ).
 Popularizarea o vom face şi prin publicarea pe site-uri de
specialiatate
(www.didactic.ro,
www.educatoarea.ro,
www.scoalaromanescu.ro)

Director ,
Prof.Nicu Marcu
Coordonaror proiect,
Prof.Vidrascu Marilena

