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Colaboratori în proiect:
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ
 UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRAŞOV- FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE
EDUCAȚIEI
 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEȚULUI BRAŞOV
 CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
 SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST
 ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BRAŞOVENI
 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV
 CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ
 MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI ”VALER LITERAT”
 FUNDAŢIA CULTURALĂ “NEGRU VODĂ” DIN FĂGĂRAŞ
 ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR “RADU NEGRU”

Motto:
“Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea”
John W. Whitehead
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Grupul ţintă:
 Cadre didactice și specialiști în educație:
o profesori pentru învățământul preșcolar/educatori
o profesori pentru învățământul primar/învăţători
o profesori
o profesori din învăţământul special şi din învăţământul cu grupuri dezavantajate
o studenţi ai facultăţilor de profil
o specialişti în domenii conexe, care fac parte din asociaţiile profesionale din
educaţie
 Părinţi, elevi , membri ai comunităţii locale

Diagnoză:

Una din direcţiile fundamentale ale redefinirii învăţământului românesc în acord cu
sistemul internaţional de educaţie, o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi
optimizarea activităţii educative, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi
comunităţii locale.
Educaţia în contextul actual îşi subsumează într-un mod specific beneficiile tehnicii
moderne.
Avansul tehnologic este o consecinţă a forţei educaţiei.
Scopul simpozionului este de a antrena factorii educaţionali (educatorii) în recalibrarea şi
adecvarea strategiilor de intervenţie în procesul instructiv – educativ pentru eficientizarea
procesului didactic prin utilizarea la clasă a tehnologiilor educaţionale moderne.
Simpozionul a apărut ca o necesitate în a crea un context real de învăţare cu impact la
nivel local, de formare de noi abilităţi, atitudini la furnizorii de educaţie (dascălii) în utilizarea
tehnologiilor educaţionale moderne, ca mijloc de facilitare a activităţilor didactice, prin creşterea
atractivităţii şi prin realizarea unei comunicări mai fidele între cadru didactic şi elevi, pe mai
multe şi variate canale ale cunoaşterii. Evenimentul propus răspunde nevoilor de formare
continuă a cadrelor didactice şi suţine colaborarea din mediul educaţional din municipiu şi Ţara
Făgăraşului.

Justificarea necesităţii proiectului:
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Trăim vremuri în care tehnologia şi internetul ocupă un loc important în activităţile de zi
cu zi, la serviciu, la şcoala şi acasă. O mulţime de job-uri implică utilizarea unui computer, în timp
ce alte profesii sunt specializate în domenii digitale, de la IT la Social Media.
Mai mult, elevii au nevoie sa cunoască modul corect în care să utilizeze internetul în aşa
măsură încât să se poată folosi de resursele online pentru a afla informaţii utile la şcoală şi
pentru dezvoltarea unei culturi generale solide.
Astfel, bagajul de cunoştinte tehnice pe care cei mici este bine să-l acumuleze încă din
şcoala primară s-a lărgit considerabil.
Pentru a se putea acorda schimbării, ideal este ca educaţia să asimileze direcţia,
conţinutul şi ritmul dezvoltării societăţii, prefigurând noile conţinuturi în funcţie de exigenţele
societăţii viitorului şi pregătind omului bagajul necesar adaptării la schimbare în condiţii optime.
Educaţia ţine în mâini cheia cu care se poate preveni sau se limitează şocul schimbării pentru
tânăra generaţie.
Proiectul simpozionului oferă cadrul dezbaterii active asupra câtorva soluţii generale şi
particulare pentru rezolvarea problemelor actuale ale învăţământului, în acord cu direcţiile MEN,
cum ar fi:
 noile educaţii în era digitală– provocări pentru învăţământul și educația contemporană
 schimburi de informaţii între cadre didactice cuprinse în sistemul de învăţământ de masă
şi privat, pentru promovarea iniţiativelor de succes
 ateliere de formare, tematice
Învăţământul în contextul actual are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite
de cadrele didactice şi aplicate în mod inteligent şi constructiv în derularea actului educaţional.
Este oportună activitatea propusă în contextul în care evoluţia inovaţiilor care susţin
rutina zilnică (calculatorul, telefonul) dar şi cele pentru uzanţa didactică (tableta, tabla
interactivă, platformele educative virtuale, manualele digitale ş.a.) se înnoiesc de la o zi la alta.
Din această perspectivă beneficiarii indirecţi (elevii - nativi digital) sunt bucuroşi să acceseze
noua tehnologie, iar dascălii sunt obligaţi să acceadă la cunoştinţe de mânuire a noilor
tehnologii.

Obiectivul general:
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 antrenarea factorilor educaţionali (educatorii) în recalibrarea şi adecvarea strategiilor de
intervenţie în procesul instructiv – educativ pentru eficientizarea acestuia prin utilizarea
la clasă a tehnologiilor educaţionale moderne.
Obiectivele specifice:
 redefinirea relației profesor-elev în contextul unui învăţământ racordat la nou (conform
Ob.g: recâştigarea prestigiului instituţiei şcolare, îmbunătăţirea imaginii profesorului,
precum şi redefinirea relaţiei profesor–elev în contextul unui

învăţământ modern,

specific societăţii actuale);
 descoperirea şi utilizarea unor metode didactice moderne de stimulare a învăţării la elevi
(conform Ob.j: descoperirea şi utilizarea metodelor

moderne de învăţare specifice

ştiinţelor, precum şi pentru integrarea lor interdisciplinară)
 stimularea utilizării tehnologiilor educaţionale moderne, ca mijloc de facilitare a
activităţilor didactice (conform Ob.k: stimularea integrării noilor tehnologii IT în procesul
instructiv – educativ, cu accent deosebit pe interdisciplinaritatea temelor alese pentru
elevi )
 optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice, în vederea realizării
unui demers didactic de calitate.

Rezultate anticipate:
 realizarea unui real şi eficient cadru metodic pentru schimbul de experienţă între
cadrele didactice din diverse unităţi de învăţământ;
 identificarea unor noi strategii de intervenţie în procesul instructiv – educativ modern
 îmbunătăţirea abilităţilor în utilizare a tehnologiilor educaţionale moderne pentru uzanţa
didactică
 dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu alte cadre didactice
 îmbunătăţirea formării profesionale a cadrelor didactice;
 afirmarea personală şi profesională a cadrelor didactice.
Secţiunile simpozionului:
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I: BUNE PRACTICI ÎN PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Formator: Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
Director Scoala Gimnaziala International PREMIUM School of Bucharest
II: ABORDAREA MONTESSORI PENTRU CLASELE PRIMARE I ŞI II
Formator: Ada VLAD
Teach for Romania
III: INSTRUMENTE PENTRU EDUCAŢIA 2030
Formator: Marius LOBAZĂ
Profesor Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara
IV: ACADEMIA DE BINE - EXCELENŢA ÎN COMUNICARE
Formator: Cătălin STOICA
Speaker – Hai Sus

Regulament de participare
1. Înscrierea participanţilor
 înscrierea se face în mod voluntar, prin completarea FIŞEI DE ÎNSCRIERE şi a Acordului
privind protecţia datelor, din anexă, în perioada 01.10.2019 - 14.10.2019 prin depunerea
formularelor în format letric, la sediul CNRN Făgăraş (secretariat). Fişa de înscriere se va
depune de către organizatori la secretariatele instituţiilor de învăţământ din Făgăraş şi
Ţara Făgăraşului şi pe site-ul Colegiului.
 Data limită de înscriere: 14.10.2019

2. Taxa de participare
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA SIMPOZION
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3.Persoane de contact pentru relații suplimentare :
Prof. NEGREA ANGELICA - 0745 989 468
Programul activităţilor simpozionului :
 19.10.2019
 Ora 8,00 - 9,00
 Primirea invitaților și a participanților
 Prezentarea şcolii
 Înmânarea mapelor simpozionului
 Ora 9,00 – 10,00
 Deschiderea festivă a lucrărilor simpozionului
 Alocuţiuni ale invitaţilor
 Ora 10,00 – 11,30
 Sesiunea I de formare
 Ora 11,30 – 12,00
 Coffee break
 Ora 12,00 – 13,30
 Sesiunea a II-a de formare
 Ora 13,30 – 14,30
 Pauza de masă
 Ora 14,30 – 16,00
 Schimb de bune practici
 Ora 16,00 – 17,00
 Diseminarea activităţii
 Înmânarea diplomelor participanţilor
 Premierea participanţilor

