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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL” și
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”TROIȚA”
ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI ȘI MITROPOLIA BANATULUI
ASOCIAȚIA PROLOGOS

Proiectul educațional Simpozion județean

”UNITATEA DE CREDINȚĂ ȘI DE NEAM”, ediția I

Proiect educațional inclus în Calendarul de simpozioane și comunicări științifice,
al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.
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I.

ORGANIZATORI:

Școala Gimnazială ”Sfântul Antim Ivireanul”, Timișoara
Grădinița cu program prelungit ”Troița”, Timișoara
Alte școli și grădinițe care doresc să participe la proiect

II.

ARGUMENT:
Zestrea de tradiții a unui neam reprezintă Darurile Sacre cu care plecăm în viață. Călătoria

noastră, ca neam, este vegheată de Sfinții neamului, de aceea datoria noastră e să-i cinstim, ca să
rămânem pe drumul de Lumină.
Obiceiurile noastre străbune se oglindesc în graiul dulce românesc, pe care-l purtăm în inimă și
pe care, tot ca pe o datorie, e necesar să-l rostim curat, clar și corect.
Evenimentele istorice, idealurile strămoșești împlinite acum, se cuvine a fi cinstite, pentru a nu fi
uitate și pentru că iubirea de neam se împletește cu mândria de a fi vlăstar al României.
Respectul față de tradiții și bucuria de a fi împreună sunt celebrate prin îmbrăcarea portului
național la toate evenimentele școlii. Simbolurile cusute pe costumele populare ne deschid o fereastră
spre sufletul încercat și profund al neamului, prin cunoașterea lor, copiii îți cunosc apartenența și iubesc
înțelepciunea neamului.
Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam”
şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.
Proiectul educațional Simpozion județean “Unitatea de credință și de neam” îşi propune să
ofere un cadru organizat de prezentare, promovare, diseminare a activităţilor fondate pe valorile
neamului nostru, iniţiate de profesori din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial de la nivel
județean.
Acţiunile împărtășite în cadrul acestui simpozion, reprezintă modalităţi de informare şi formare
a competenţelor necesare realizării unei bune şi corecte educaţii complexe, de a avea tineri responsabili,
capabili să aleagă calea bună și să facă bine în lumea în care trăiesc, în familia, la locul de muncă, în
comunitate, în viitorul apropiat.
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III.

PARTENERI:

•

Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei

•

Asociația Prologos

•

Inspectoratul Şcolar Județean Timiș

IV.

PERIOADA: anul școlar 2017-2018

V.
COORDONATOR:
Prof. Margareta Tănăsoiu, director și prof. învățământul preșcolar Grădinița PP „Troița”
Prof. Adela Panait, director și prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Buzner Ciprian, președinte Asociația Prologos
Prof. Alina-Simona Gheran, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Ioana Popescu, director de promovare Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul” și Grădinița „Troița”

VI.
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Margareta Tănăsoiu, director și prof. învățământul preșcolar Grădinița PP „Troița”
Prof. Adela Panait, director și prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Alina-Simona Gheran, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Mihaela Ritter, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sfântul Antim Ivireanul”
Prof. Amalia Doboș, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Mariana Mera, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Marius Stolojescu, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Cristina Caucar, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Andrea Constantin, prof. limba și literatura română, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Ramona Dăcilă, prof. limba germană, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Delia Secula, prof. engleză, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Daniel Lemeni, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Daniel Lemeni, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Prof. Ioana Dragomir, prof. religie, Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul”
Ioana Popescu, director de promovare Școala Gimnazială ”Sf. Antim Ivireanul” și Grădinița „Troița”
Prof. Narcisa Ramona Oneșan, prof. învățământul primar Școala Gimnazială ”Sfântul Antim Ivireanul”
Prof. Viorica Dădulescu, prof. învățământul preșcolar Grădinița PP „Troița”
Prof. Roxana Birgian , prof. învățământul preșcolar Grădinița PP „Troița”
Prof. Cristina Pădureanu, prof. învățământul preșcolar Grădinița PP „Troița”
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PARTENERI:
PS Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoare
Preot consilier Cristian Pavel, Arhiepiscopia Timișoarei
Preot consilier Sorin Lungoci, Arhiepiscopia Timișoarei
Diacon consilier Timotei Anișorac, Arhiepiscopia Timișoarei
Prof. Lavinia Supuran, inspector școlar ISJ Timiș
Prof. Anca Simeria, inspector școlar ISJ Timiș
Profesori coordonatori ai școlilor și grădinițelor partenere

VII.

SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul educațional Simpozion județean “Unitatea de credință și de neam” îşi propune să ofere un
cadru organizat de prezentare, promovare, diseminare a activităţilor fondate pe valorile neamului nostru,
iniţiate de profesori din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial de la nivel județean.

VIII. OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Cultivarea pasiunii cadrelor didactice pentru activitățile creatoare, care transmit și cultivă valorile
neamului nostru românesc;
2. Deschiderea spre dezvoltarea unor deprinderi și competențe prin intermediul educației centrate pe
valorile neamului românesc;
3. Realizarea unor lucrări despre bune practici în activitatea didactică (parteneriate, proiecte tematice,
activități extracurriculare);
4. Realizarea unor lucrări despre implicarea bisericii în dezvoltarea societății românești;
5. Dezvoltarea unor relații de colaborare prin proiecte educaționale sau organizaționale de colaborare
între unitățile de învățământ participante.

IX.

GRUP ȚINTĂ

•

Cadre didactice ale grădinițelor și școlilor din județul Timiș

•

Preșcolari, elevi din ciclul primar și gimnazial
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X.

REGULAMENT de PARTICIPARE la SIMPOZION:

ORGANIZATORI: Grădinița cu program prelungit ”Troița” Timişoara
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: anul școlar 2017-2018.
La simpozion este invitat să-și trimită lucrarea personalul didactic din învățământul preuniversitar,
de la nivel județean, dornic de a schimba impresii și cunoștințe ca urmare a activităților derulate,
respectând următoarele cerințe:
•
•
•

lucrarea va fi scrisă cu Times New Roman cu caractere de 12, aliniament de tip Justified, textul
fiind scris cu diacritice.
lucrarea va cuprinde până la 6 pagini şi va conţine surse bibliografice trecute în subsolul lucrării.
lucrarea va cuprinde în plus un rezumat de maxim 200 cuvinte, ce va fi publicat în revistă
școlară electronică Bucuria cuvântului cu ISSN și alte reviste școlare ale unităților partenere.

Secțiuni ale simpozionului pentru cadrele didactice:
a) bune practici în activitatea didactică (parteneriate, proiecte tematice, activități extracurriculare);
b) implicarea Bisericii în dezvoltarea societății românești.
Participanții la simpozion își pot înscrie lucrarea, Formularul de înscriere și Declarația (conform
Anexei 1 și 2) pe adresa de email: secretariat@scoalaortodoxă.ro. Cu această ocazie vor trimite și acord
de parteneriat semnat și ștampilat (conform Anexei 3). Termenul de înscriere este 2 februarie 2018.
Lucrările nu se vor prezenta în public.
Simpozionul nu impune taxă de participare.
Adeverințele, revista cu articolul publicat și acordul de parteneriat vor fi trimise, până la sfârșitul anului
școlar.
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ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION
”UNITATEA DE CREDINȚĂ ȘI DE NEAM”

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT................................................................................................
LOCALITATEA.......................................................JUDEŢUL..................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC PARTICIPANT
......................................................................................................................................................
ADRESA……………………………………………………………………………………….
SPECIALITATEA........................................................................................................................
TELEFON........................................ADRESĂ DE E- MAIL......................................................
SECŢIUNEA:

Bune practici
Implicarea bisericii în dezvoltarea sociețății românești

TITLUL LUCRĂRII
.......................................................................................................................................................
PENTRU PUBLICARE:

Da

Nu

* Acest document este prevăzut în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
SIMPOZIOANELOR ŞI SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA NIVELUL JUDEŢULUI TIMIŞ ,
aprobat de către Consiliul de Administraţie al I.S.J. Timiş, în 05.10.2010.
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ANEXA 2

DECLARAŢIE

NUMELE ŞI PRENUMELE:
ADRESA:
TELEFON:
UNITATEA ŞCOLARĂ:
LOCALITATEA:
JUDEŢUL:
FUNCŢIA DIDACTICĂ:
TITLUL LUCRĂRII:

Declar pe proprie răspundere că materialul cu care voi participa la lucrările
Simpozionului județean ”UNITATEA DE CREDINȚĂ ȘI DE NEAM”, ediția
I, este original, iar în realizarea lui a fost utilizată doar bibliografia menționată
în lucrare/prezentare.

SEMNĂTURA,

DATA_______________

__________________________
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ANEXA 3
Nr. înregistrare ____________

Nr. înregistrare ____________

Nr. înregistrare ____________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ................................................între unitățile școlare:
Școala Gimnazială ”Sfântul Antim Ivireanul” Timişoara, reprezentată de prof. Adela Panait, în
calitate de director şi Grădinița cu program prelungit ”Troița” Timișoara, reprezentată de prof.
Margareta Tănăsoiu, în calitate de director și
Şcoala / Grădinița ....................................................................... reprezentată de .....................................
în calitate de director şi prof. ..................................................... în calitate de participant la
Simpozionului județean “Unitatea de credință și de neam”, ediția I.
1. Obiectul parteneriatului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea
desfăşurării Simpozionului județean “Unitatea de credință și de neam”, ediția I, înscris pe Calendarul
simpozioanelor / sesiunilor de comunicărilor științifice a ISJ Timiș la poziția.....
2. Obligaţiile părţilor:
A. ORGANIZATORII se obligă să presteze următoarele activități:
- să informeze participanţii despre organizarea simpozionului;
- să colecteze lucrările realizate de instituțiile partenere;
- să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
- să pună la dispoziția participanţilor aparatura tehnică necesară;
- să emită şi să distribuie diplome/adeverințe de participare cadrelor didactice;
- să publice rezumatul lucrărilor în revista Bucuria cuvântului și alte reviste școlare;
- să mediatizeze rezultatele simpozionului.
B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în instituţia de învăţământ;
- să expedieze lucrările selectate pe adresa unității de învățământ organizatoare;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;
- să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar, împreună cu lucrările
cadrelor didactice, precum şi fişa de înscriere la adresa indicată în regulament.
3. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
derulării simpozionului.
4. Clauze finale ale acordului:
Simpozionul județean “Unitatea de credință și de neam”, ediția I, face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii, cadrele didactice şi elevii din
unităţile de învăţământ participante.
Organizatori:
Școala Gimnazială
”Sfântul Antim Ivireanul”

Partener,
Grădinița cu program prelungit
”Troița”

Director,
Prof. Adela Panait

Director,
Prof. Margareta Tănăsoiu
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Director,
_______________
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