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SIMPOZION   TRANSFRONTALIER 

Ediția a II-a 

 
 

„ȘCOALA ȘI FAMILIA- 

VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 

 
 

ACȚIUNEA ESTE ÎNSCRISĂ ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, 

DESFĂŞURATE ÎN JUDEȚUL ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018, CU NR. 2897/ 28. 10. 2016 

ESTE INCLUSĂ ÎN PROIECTUL EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER 

” EU ȘI TU –  ÎMPREUNĂ LA ȘCOALĂ !” 

FIIND PROPUSĂ PENTRU C.A.E.R 2018 

 







 SIMPOZION   TRANSFRONTALIER 
„ȘCOALA ȘI FAMILIA- 

VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 

 

 

  TEMA SIMPOZIONULUI: ”Școala și familia- vectori ai integrării copilului!” 

  ORGANIZATOR: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad 
                                            Strada Mucius Scaevola Nr. 9, telefon 0257214570, e- mail office@cjraearad.ro 
                                              

INIȚIATOR ȘI COORDONATOR PROIECT PROF. VITOREANU DANIELA VIOLETA 

 

     Coordonatori simpozion:                         Comisia de organizare 
   Insp. șc. gen. prof. MLADIN CLAUDIUS             Prof. metodist DĂNCILĂ EMILIA 

   Dir. prof. REDEȘ ADELA               Prof. HOSSU RUCSANDRA 

   Dir. prof. dr. TODERICI OVIDIU              Prof. DON CORINA 

   Insp. prof. MOLER CAMELIA    Prof. HERLO ANA  

   Insp. prof. COJOCARIU AMALIA             Prof. BERCEA MIHAELA 

   Insp. prof. SORIȚEU EMILIA                                Dir. adj. AVACOVICI ADINA     

   Insp. prof. LALYER (MARTIN) RALUCA           Prof. dr. SINACI MARIA                             

   Dir. prof. OLTEANU JULIA                                  Prof. PELYVÁNÉ ZSÓFIA   

   Dir. prof. PIROȘ OLIMPIA                                    Dir. adj. prof. BALACI LAVINIA 

   Dir. prof. STOICA DOINA                                     Prof. ONEȚIU JANA  

   Dir.prof. dr. NICOARĂ ȘTEFAN                         Prof. BIRĂU SIMONA  

   Dir. prof. DĂRĂU FLAVIA   Prof. ȚIFREA DOINA FLORICA 

   Dir. prof. DEHELEAN MARIOARA  Prof. MOŞ NERSILIA ISABELA 

   Dir. gen. PÂRVULESCU  OANA     Șef. Serviciu MOISA MARCELA                                   

                                     

    

   PARTENERI: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD 

                              CASA CORPULUI DIDACTIC ”ALEXANDRU GAVRA” ARAD 

                                    MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BATTONYA, UNGARIA 

                                    CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD 

                                    LICEUL TEHNOLOGIC ”FRANCISC NEUMAN” ARAD     

                                    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL SEBEȘAN" FELNAC, ARAD 

                                    GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 14 ARAD 

                                    GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT ”CURCUBEUL COPIILOR” ARAD 

                                        DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ (CENTRUL CURCUBEU) ARAD                                                              

                                    ASOCIAȚIA”TINERII UNIȚI - REGIUNEA VEST ” ARAD 

 

Data și locul desfășurării: 26 ianuarie 2018, C.J.R.A.E Arad 

Date de contact: prof. Vitoreanu Daniela 0725160027 

                              

mailto:office@cjraearad.ro


Simpozionul abordează o temă de actualitate pentru școala și societatea românească și anume integrarea 

cu succes a copilului în mediul educațional și social. 

Ca orice instituţie şi şcoala prezintă o serie de dificultăţi- abandonul şcolar fiind una dintre acestea. 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze, în consecinţă acesta are 

nevoie de răspunsuri diversificate. Din acest motiv am ales să abordăm această temă prin intermediul căreia                         

să evidențiem rolul și importanta factorilor educaționali în prevenirea abandonului şcolar dar și în dezvoltarea 

armonioasă a copilului și integrarea cu succes a acestuia în societate.  

  

 

Simpozionul constituie un bun prilej pentru promovarea celor mai noi realizări în domeniul tematicii 

abordate știut fiind faptul că școala are un rol important pentru viitorul elevilor şi implicit pentru viitorul 

societăţii. Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare.  

Prin intermediul acestui simpozion dorim să identificăm activități educative formale și nonformale prin 

promovarea unor  exemple de bună practică  care să aibă un impact important atât la nivelul școlii cât și la 

nivelul  familiei în vederea diminuării și prevenirii abandonului şcolar pentru o integrare eficientă a copilului  

în școală  și societate.      

 

  

            -  identificarea activităților educative formale și nonformale atractive cu impact pozitiv în stimularea 

motivaţiei învăţării; 

- promovarea unor exemple de bune practici cu aplicabilitate la nivelul instituțiilor de învățământ prin  

 intermediul cărora factorii educaționali implicați ar reuși diminuarea abandonului școlar; 

- conştientizarea importanţei educaţiei prin  implicarea elevilor și părinților în activităţi extraşcolare   

care au ca finalitate formarea personalităţii elevului precum și integrarea eficientă a acestuia în școală                       

și societate. 

 

UMANE: 

 responsabil de proiect la nivelul unităţii de învăţământ; 

 directorul unităţii de învăţământ; 

 elevi din învăţământul de masă, special şi special integrat;  

 cadre didactice şi părinţi 
MATERIALE:  

 materiale de lucru specifice picturilor, colajelor;  

 materiale diferite din care se vor confecționa lucrările pentru expoziție; 

 pliante informative, lucrări realizate de elevi și îndrumați de cadrele didactice necesare Standului 

Expozițional; 

 calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome, cd-uri;  

 spaţii amenajate în unitatea organizatoare pentru expoziţie. 

 

Grup țintă :  

      Simpozionul se adresează: 

 Tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România și UE  

 Elevilor și părinților de la învățământul de masă, special și special integrat  primar, gimnazial și liceal               

din Romania și UE 

 



Beneficiari direcți: 
      - elevi 

      -cadre didactice 

      -părinți 

   Beneficiari indirecți: 

-părinți, tutori legali și comunitatea  

  REZULTATELE AȘTEPTATE: 
În urma implementării proiectului se au în vedere, din punct de vedere calitativ:                         

 conştientizarea importanţei educaţiei prin  implicarea elevilor și părinților în activităţi extraşcolare; 

  identificarea activităților educative formale și nonformale prin intermediul cărora s-ar diminua 

abandonul școlar  la nivelul instituțiilor de învățământ; 

Din punct de vedere cantitativ se au în vedere:  

 chestionare de feed-back adresate participanţilor (minim unul/județ), postate pe site-ul C.J.R.A.E Arad 

  statistici, rapoarte, fotografii, reacţia directă a participanţilor şi a juriului;  

 gradul de promovare la nivel de mass-media, înregistrări video;  

 întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală;  

 întocmirea de rapoarte pentru evaluarea intermediară şi finală;  

 realizarea de elevii participanți a exponatelor pentru Standul Expozițional și nu în ultimul rând  realizarea 

jurnalului expoziției (cu fotografii), a CD-ului dar și a revistei. 
   

IMPACTUL PROIECTULUI: 
În urma derulării  ediției anterioare a simpozionului putem spune că acesta a avut un impact deosebit 

atât la nivelul instituților implicate, cât și la nivelul comunităților participând și angrenând un număr mare                  

de elevi, părinți și cadre didactice din țară dar și din Ungaria. 
 

INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ 
 Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă; 

 Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii; 

 Diplome pentru elevi si pentru cadrele didactice îndrumătoare; 

 Jurnalul expoziției 

 Portofoliul simpozionului; 

 CD-ul, Revista cu ISBN 
 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 
- portofoliul proiectului; 

- feed-back de la părinţi, cadre didcatice, comunitatea locală; 

- valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor; 

- fotografii din perioada derulării activităţilor; 

- expoziţie cu lucrările plastice în unitatea organizatoare; 

- CD cu ISBN ce va conţine lucrările ale cadrelor didactice, elevilor cât și fotografii cu standul expozițional            

dar și cu lucrările care au fost premiate transmis tuturor participanţilor; 

-revista cu ISBN 

Evaluarea se va realiza prin jurizarea lucrărilor/exponatelor de echipa formată din specialiși. 

                       Prof. DON CORINA                                            Prof. COȘARBĂ EDITHA

                       Prof. ONEȚIU JANA                                            Prof. BERCEA MIHAELA 

                       Prof. BIRĂU SIMONA                                         Prof. MAN AMALIA 

                       Prof. ȚIFREA DOINA FLORICA                        Prof. MOCUȚIU FLORENTINA 

                       Prof. VITOREANU DANIELA                            Prof. PINCĂ COSMIN



MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII / SUSTENABILITĂȚII 

PROIECTULUI 
Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale, precum  şi popularizarea lor în 

cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice. În cadrul C.J.R.A.E se va constitui un ”punct                              

de documentare’’ pentru proiectele viitoare. 

 

     DISEMINARE: 
       Promovarea și diseminarea acestui proiect se va face prin articole publicate în mass-media locală (reviste, 

publicații locale), pe site-ul instituției organizatoare, pe site-ul C.C.D ”Al. Gavra” Arad și pe site-ul didactic.ro. 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare se vor realiza și în cadrul comisiilor metodice.  

De asemenea se vor distribui pliante cadrelor didactice, elevilor și părinților. 

 

 

A. DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. crt. 
Descrierea 

cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată Total sumă 

  100%  0  

1 Editare Revistă 
  450 

2 CD 
  150 

3 Coli cartonate                    220 

4 Marker     30 

5 

Materiale necesare 

realizări lucrări  

Stand expozițional 

    250 

6 Biblioraft/ Dosare   25 

7 Folii    50 

8 
Expediere plicuri poștă   175 

9 

Panouri pentru 

expoziţie 

  150 

10 TOTAL RON 1500 0 1500 

 

  

Diplomele şi acordurile de parteneriat vor fi expediate 

până la data de 20 aprilie 2018 

 

 

 

 

 



 
                                                         Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educaţională Arad 

                                                             Mun. Arad, Str. Mucius Scaevola  Nr. 9 

                                                      Telefon/fax: 0257/214.570, 

                                                     e-mail:  office@cjraearad.ro   web: www.cjraearad.ro 
 

 

 
 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

SIMPOZION   TRANSFRONTALIER 

„ȘCOALA ȘI FAMILIA- 

VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 

 
 

Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educaţională Arad vă invită să participați la cea de-a II-a ediție 

a Simpozionului transfrontalier ” Școala și familia-vectori ai integrării copilului!”. 

           Acțiunea este înscrisă în Calendarul Activităților Educative din județul Arad desfășurate în anul școlar 

2016-2017, cu nr. 2897/ 28.10.2016 fiind inclusă în Proiectul Transrontalier ”Eu și Tu- împreună la școală!” 

proiect propus CAER 2017-2018. 

Simpozionul  are ca scop  identificarea unor activități educative formale  și nonformale prin promovarea 

unor  exemple de bună practică  care să aibă un impact important atât la nivelul școlii cât și la nivelul  familiei 

în vederea diminuării și prevenirii abandonului şcolar pentru o integrare eficientă a copilului în școală                       

și societate 

SECŢIUNI: 

I. Referate și comunicări științifice  

Participă cadre didactice din învăţământul de masă, special și special integrat (primar, gimnazial și liceal) 

 II. Proiecte educaționale  

Participă cadre didactice din învăţământul de masă, special și special integrat (primar, gimnazial și liceal) 

 III. Stand expozițional – expoziție-concurs cu lucrări ale elevilor (desen, pictură, colaj) 

Participă elevi din învăţământul de masă, special și special integrat (primar, gimnazial și liceal) 

Înscrierile pentru simpozion (completarea formularului de înscriere – Anexa 1) se vor face până la data de 

19.01. 2018 la adresa de e-mail: simpoziontransfrontalier@gmail.com 

http://cjraearad.ro/


Pentru secțiunea Referate și comunicări științifice, se vor trimite următoarele documente  în format electronic: 

 formularul de înscriere – Anexa 1, Anexa 2 

 lucrarea și rezumatul; 

Pentru secțiunea Proiecte educaționale, auxiliare didactice se vor trimite următoarele documente în format 

electronic: 

 formularul de înscriere – Anexa 1, Anexa 2,  

 lucrarea; 

            Notă: Acordul de parteneriat (în două exemplare originale, ştampilat şi semnat de directorul instituţiei, 

specificându-se numele cadrului didactic participant) va fi trimis în plic poștal ( cu un plic autoadresat timbrat) 

pe adresa instituției organizatoare. 

Pentru secțiunea Stand expozițional – expoziție- concurs cu lucrări ale elevilor se vor trimite următoarele 

documente: 

 formularul de înscriere – Anexa 1, Anexa 2, și Acordul (în două exemplare originale, ştampilat                  

şi semnat de directorul instituţiei, specificându-se numele cadrului didactic participant  pe acord); 

 lucrările în original+ acordul, trimise în plic (cu un plic autoadresat timbrat) pe adresa instituției 

     organizatoare; 

     Fiecare lucrare expediată va fi însoţită  în colţul din dreapta jos, pe verso, de etichetă  cu următoarea structură:             

Titlul lucrării, Nume şi prenume elev, Clasa, Unitatea de învăţământ, Localitate, Judeţ, Cadrul didactic coordonator 

La această secțiune  participarea poate fi atât directă (3 elevi și cadrul didactic îndrumător din județul Arad) 

dar și indirectă fiecare cadru didactic poate înscrie 3 elevi ale căror lucrări (desen, pictură, colaj) vor fi 

trimise în plic la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

                                         Strada Mucius Scaevola nr. 9 Arad, județul Arad 

 Cadrele didactice împreună cu elevii a căror participare va fi directă vor pregăti materiale pentru 

amenajarea Standului Expozițional care ar trebui să cuprindă: 1 model pliant și un afiș A3 prin care să 

promoveze evenimentul precum și obiecte realizate cu materiale diferite și prin tehnici diferite urmărindu-se 

originalitatea, creativitatea, autenticitatea şi ingeniozitatea realizării acestora dar și spiritul  de echipă.  

 Materialele pentru stand vor fi realizate înaintea desfășurării simpozionului; 

 Confirmarea participării pentru această etapă se face până la data de 12. 01. 2018; 

 Se vor acorda premii atât inividuale cât și pe echipe. 

Jurizarea lucrărilor se va face de o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe nivele                

de învăţământ: primar, gimnazial, liceal urmărindu-se originalitate şi creativitatea participanţilor oferind astfel 

tuturor copiilor (atât din învățământul de masă cât și cel special și special integrat) şanse egale şi oportunitatea 

de a participa la concurs pentru a-şi pune în valoare potenţialul creativ.  

Precizări privind redactarea lucrărilor 

Lucrarea va respecta următoarele cerinţe: 
- Lucrarea va  avea între 3- 5 pagini și se va redacta în format  A4, va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere 

Times New Roman, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New 

Roman 14, Bold). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele și prenumele cadrului didactic, unitatea de 

învățământ, județul, (Times New Roman 12, Bold). La două rânduri de datele de identificare se va scrie 

conţinutul lucrării (Times New Roman 12- cu diacritice).  

- 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: 

1. un rezumat în limba română și/ sau limba ţării participante din UE de maximum 2 pagini. 

2. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an; 

 

Notă: * Materialele vor fi publicate într-un volum cu ISBN, pe care îl puteți solicita ulterior  

 

Nu se percepe Taxă de participare! 



 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT. 
CONTINUTUL METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE PERIOADA 

1.  

Întocmirea 

documentaţiei 

privind realizarea 

proiectului 

 

-Elaborarea proiectului 

-Semnarea acordurilor de parteneriat cu unităţile 

partenere 

-Avizarea proiectului 

9 oct.- 15 nov. 2017 

 

 
 

 

Popularizarea proiectului (forum ISJ Arad, CJRAE 

Arad, didactic.ro, întâlniri metodice) 
21 nov. 2017- 

21. dec. 2017 

2 

Desfăşurarea 

activităţilor 

planificate în 

cadrul proiectului 

Înscrierea participanților și primirea lucrărilor specifice 

simpozionului  

27 decembrie 2017-  

19  ianuarie 2018 

  
Realizarea materialelor pentru Standul expozițional 22- 24 ianuarie 2018 

  Evaluarea lucrărilor, jurizarea și premierea 26 ianuarie 2018 

  

Selectarea materialelor necesare realizării CD-ului           

și a Revistei cu ISBN 

 

12 februarie-  09 martie 

2018 

3 

Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului 

Redactarea și completarea diplomelor și 

adeverințelor dar și înregistrarea și ștampilarea 

acordurilor de parteneriat ale instituțiilor 

participante, Editarea Revistei cu ISBN 

12 martie- 30 martie 2018 

 

Transmiterea documentelor specifice proiectului  

C.D-ului și revistei cu I.S.B.N către participanţi 
09 aprilie-20 aprilie 2018 

  

Constituirea bazei de date cu toți participanții la 

concurs/expoziție (copii, cadre didactice) 

 

23-27 aprilie 2018 

  
Întocmirea raportului privind desfăşurarea 

proiectului şi impactul produs asupra participanţilor 
 30 aprilie 2018 

 

 
 

SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR 



Anexa 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

SIMPOZION  TRANSFRONTALIER 

 

”ȘCOALA ȘI FAMILIA- VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 

 

Date despre participant: 

 

Nume:             

 

Prenume: 

  

Unitatea şcolară, localitate, județ : 

 

Telefon: 

 

Adresă de e-mail: 

 

 

Adresă de expediere a mapelor: 

 

 

Date privind participarea la secțiunile I și II: 

 

1. Tema :  

 

2. Secţiunea :  

 

3. Mod de participare:  

 

4. Prezentarea lucrării: (precizaţi mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea lucrării) 

 

Date privind participarea la secțiunea III: 

 
 

 Numele și prenumele elevului c    clasa Titlul lucrării     participare 

directă indirectă 

1      

2      

3      

 



Anexa 2 

 
ACORD DE PUBLICARE 

 

 

SIMPOZION TRANSFRONTALIER 

 

”ȘCOALA ȘI FAMILIA- VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele) ...................................................................................... 

 

 

profesor la (unitatea de învățământ) .................................................................................................................... 

 

 

sunt de acord cu publicarea lucrării (titlul)......................................................................................................... 

 

 

în revista  cu ISBN  “Școala și familia- vectori ai integrării copilului!” 

 

 

 

                                                                                                                         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

                                   

 

 

                                                                         

                                                      

Centrul Judeţean de Resurse                      Unitatea de învăţământ  ………………………………………... 

și Asistență Educaţională Arad                      

 Strada Mucius Scaevola nr. 9                        Adresa……………………………………………………………………               

 office@cjraearad.ro                                      e- mail:……………………………….. 

                                       
                                  Nr._________/__________                             Nr.________/___________ 

 

             

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 
Încheiat azi …………………….. 

 

Părţile contractante: 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, Str. Mucius Scaevola nr. 9   reprezentată prin: 

director prof. dr. Toderici Ovidiu Florin și prof. Vitoreanu Daniela Violeta în calitate de Coordonator și Organizator 

Simpozion Transfrontalier  ”Școala și familia- vectori ai integrării copilului!” 

 și 

Şcoala………………………………………......................,str.……………...........……............., nr.……..., 

localitatea……………………..,jud.………………......…, reprezentată prin.............................................................. 

…………........................................................................................, în calitate de Partener. 

II. Obiectul contractului: 
 1.Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener   în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare  prin Simpozionul Transfrontalier  ”Școala și familia- vectori                        

ai integrării copilului!”  
 2. Grup ţintă:cadre didactice și elevi din învăţământul preuniversitar (de masă, special şi special integrat) 

 3. Obligaţiile părţilor: 

 a) Aplicantul se obligă : 

 - să informeze şcolile despre organizarea simpozionului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 

- să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului; 

- să  emită și să transmită diplomele, Cd- ul și revista cu ISBN tutror cadrelor didactice participante; 

-b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze simpozionul în şcoală; 

- să pregătească elevii pentru activitate;. 

- să selecteze lucrările elevilor participanţi; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea simpozionului.  

 4. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului anului şcolar 2017– 2018. 

 5. Clauze finale ale acordului: 

Simpozionul Transfrontalier  ”Școala și familia- vectori ai integrării copilului!”face parte din categoria activităţilor 

extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară şi UE. 

 

 

 

             Drector C.J.R.A.E Arad                                                            Director, 

            Prof. dr. Toderici Ovidiu     

http://cjraearad.ro/
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