Sunt cetățean European și mă implic!

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII VOIEVOZI”
Proiectul educațional
Festivalul - Concurs Național ”Sunt cetățean european și mă implic”
Ediția a IV-a cu tema ”România și francofonia”
CAEN 2018 finanțate de M.E.N., domeniul 8 – cultural artistic, culturi și civilizații, poz 40,
aprobat cu nr. 24983 / 22.01.2018, Anexa 03.B

REGULAMENTUL
Simpozionului Național pentru elevi
“România și francofonia”
București, 31 mai 2018
ART. 1. Argument
Contextul in care se organizează această ediție este faptul că din anul 1998, la 20 martie, 75 de țări
membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) celebrează Ziua Internațională a
Francofoniei prin diverse manifestări culturale. Anul 2018 inseamnă aniversarea a 20 de ani, iar in
martie, în preajma acestei sărbători, Organizația Internațională a Francofoniei va organiza
„Săptămâna limbii franceze și a francofoniei”.
Proiectul reuneşte variate forme și manifestări artistice precum: pictură, fotografie, muzică, teatru,
coregrafie. Se urmărește prezentarea Europei într-o lumină pozitivă și stimulează participarea
copiilor și tinerilor, astfel că proiectul acoperă o arie diversificată de domenii: educația, massmedia, diversitatea culturală, democrația, intr-un cadru interdisciplinar.
Simpozionul are un caracter educativ aplicat având ca scop optimizarea relațiilor interumane la
nivel de parteneri implicați în educație (elevi – părinți – profesori – membri ai comunității),
apropiind nu numai grupuri reprezentative de elevi, ci și comunități.
Organizarea acestui simpozion, cu participare directă, are ca scop dezvoltarea aptitudinilor de
comunicare și relaționare prin limbajul universal al artei, prin promovarea creației literare, a
experienței artistice, dar și dezvoltarea competențelor interpretative ale copiilor și tinerilor prin
stimularea performanțelor individuale și de echipă ale acestora.
Simpozionul este deschis tuturor copiilor și tinerilor din școlile de stat și particulare, cluburi de
profil, asociații culturale etc., din țară și din străinătate și vizează valorificarea potențialul
comunitații din care fac parte elevii și cadrele didactice în comparație cu un alt stat francofon.
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ART. 2. Organizatorii:
Simpozionul este organizat de Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” în parteneriat cu Școala
Gimnazială „Al. Costescu” , Școala Gimnazială “I. H. Rădulescu”, Asociația “Părinții Aproape” a
Școlii Nr.1 “ Sfinții Voievozi”, Asociația Culturala „Constantin Gănescu” și Asociația RENINCO,
la care se pot adăuga alți parteneri in organizare și desfășurare in funcție de gradul de implicare a
acestora (asigurarea locului de desfășurare, a suportului logistic, promovare media, donații,
sponsorizări etc.).
ART. 3. Obiectivul general : Creşterea calităţii educaţiei şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi
cooperare la nivel european prin implicarea elevilor şi cadrelor didactice în realizarea de
materiale/proiecte ştiinţifice și artistice care contribuie la stimularea creativităţii, dezvoltarea
gândirii ştiinţifice, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie.
ART. 4. Obiectivele specifice :
▪

Facilitarea accesului pentru toţi elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la
promovarea şi prezentarea de materiale cu caracter ştiinţific:
▪ Atragerea elevilor şi cadrelor didactice într-un spaţiu educativ plăcut unde îşi pot pune în
aplicaţie ideile creative şi inovatoare;
▪ Implicarea elevilor în organizarea şi realizarea de materiale / lucrări necesare desfăşurării
activităţilor din cadrul simpozionului;
▪ Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular si
extrascolar Sporirea capacităţii instituţiilor de învăţământ de a dezvolta activităţi de
informare/formare a tinerilor prin realizarea de:simpozioane/conferinţe, seminarii, etc., ce
vor contribui la dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei.
• Promovarea dialogului intercultural între instituţii în scopul optimizării procesului didactic;
• Stimularea creativităţii şi a aptitudinilor elevilor prin activităţi variate de documentare, de
redactare, tehnice și artistice.
• Realizarea schimbului de experiență privind punerea în practică a unor abordări pedagogice
și manageriale inovatoare în unitățile partenere.
• Îmbunătăţirea accesului la informaţie şi asigurarea Învăţării pe tot parcursul vieţii prin
utilizarea platformei e-Learning;
• Consolidarea dimensiunii europene a educației.
ART. 5. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 1000 de elevi care manifestă aptitudini si
interes pentru documentare și redactare, lideri de opinie și promotori ai exemplelor de bune practici
și 100 de cadre didactice îndrumătoare.
ART. 6. Beneficiari direcți : 500 de elevi şi 50 de profesori îndrumători din România și din alte
țări participante la proiecte Comenius, precum și din Franța sau / și 2 – 4 țări francofone.
ART. 7. Beneficiari indirecţi: Elevi cuprinși în sistemul de învățământ, cadre didactice si didactic
- auxiliare
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ART. 8. Descrierea activităților :
8.1. Înscrierea echipelor participante la simpozion şi centralizarea datelor
Înscrierea echipelor participante se va face pe baza unei fișe, conform anexei 1, care cuprinde
tipurile de activităţi pentru care se pot face opțiuni. Evaluarea activității se va face prin analiza
produselor activităților realizare pe parcursul derulării proiectului (CD-uri, prezentări power point,
lucrări pentru expoziția de arte vizuale primite de la parteneri).
8.2.
Pregătirea echipelor din fiecare şcoală în vederea participării la proiect
La nivelul fiecarei școli partenere se va promova proiectul, se vor decide echipele de implementare
alcătuite la paritate din elevi și profesori și se vor stabili cordonatorii locali. Școlile care se înscriu
în proiect vor începe pregătirea activităților la alegere: lucrări plastice, momente artistice,
workschop–uri, eseuri, comunicări științifice, ateliere de folclor romînesc și din tradițiile țărilor
francofone etc.
8.3. Desfășurarea Workshop-ului ”Anul internațional al francofoniei”
Fiecare școală participantă va realiza ( in preajma datei de 20 martie) la sediul propriu (indirect și
on-line) un workshop cu tema ”Anul internațional al francofoniei”. Se vor identifica foști elevi,
care acum sunt în clasele a X-a si a XI-a pentru formarea grupurilor de moderatori., voluntari in
cadrul proiectului, precum și din rândurile părinților și ai comunității locale.
8.4. Pregătirea Expoziției de arte vizuale ”România și Francofonia”
Școlile care se înscriu în proiect vor începe pregătirea activităților la alegere: lucrări plastice,
fotografii, filme, albume, machete etc. Dintre partenerii in organizare se stabilește comisia de
evaluare și de selectare a lucrărilor pentru expoziția care va fi organizată in holul salii de spectacole,
atât la Simpzion, la Festival, cât și la Spectacolul multicultural.
8.5. Simpozionul Național ”România și Francofonia”
Simpozionul va insemna o sesiune de comunicări științifice pentru elevi, cu participare directă, prin
care se va valorifica potențialul comunității din care fac parte elevii și cadrele didactice în
comparație cu un alt stat francofon, la alegere. Dintre lucrările prezentate vor fi selectate cele mai
bune pentru a fi postate pe site si pentru a fi inserate, in rezumat, in revista proiectului.
Simpozionul se va desfășura în luna mai 2018 (la o dată care va fi comunicată din timp)
ART. 9. Condiţii de participare:
a. La simpozion se pot înscrie preşcolari şi elevi din unităţile şcolare din București, din alte judeţe
şi din străinătate.
b. Inscrierile se fac prin trimiterea fișei pe adresa de email: proiect.sfintiivoievozi@yahoo.com , cu
mențiunea ”CAEN - 2018 / 08 / 40" până la data de 04.04.2018 pentru participanții care solicită
cazare și până pe 30.04.2018 pentru cei fără cazare.
c. Elevul/ copilul / grupurile de max. 5 elevi / copii pot fi indrumați de 1 – 3 cadre didactice.
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d. Fiecare școală participantă se poate inscrie cu maximum două lucrări cu teme diferite.
ART. 10. Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor științifice
a. lucrările vor fi realizate in format A4, 1-2 pagini, Times New Roman 12, distanţa
dintre rânduri de 1. Toate lucrările vor fi redactate cu diacritice (ş, ţ, ă, â), în caz
contrar nu vor fi luate în considerare;
b.
c.
d.
e.
f.
g.

titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii, clasa şi
şcoala se vor scrie cu Times New Roman 14, bold, aliniere dreapta;
conţinutul lucrării trebuie să vizeze tematica propusă dezbaterii şi să aibă originalitate;
o lucrare poate avea maximum cinci autori (elevi) și 1 – 3 indrumători;
la bibliografie se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe internet. Nu sunt
acceptate lucrări plagiate sau lucrări care au participat si în alte competiţii;
prezentarea lucrărilor poate fi făcută în Power Point care nu trebuie să depăşească 10 min.
Acest slide-show nu se expediază organizatorilor;
lucrările în format Word se vor transmite organizatorilor pe adresa de e-mail
proiect.sfintiivoievozi@gmail.com, până la data de 11. 05. 2018

ART. 11. Recomandări privind prezentarea lucrărilor plastice :
a. Lucrarile vor oglindi tematica proiectului, trebuie să fie originale și realizate de participanți.
b. Lucrarile se trimit in original si nu vor fi returnate. Organizatorul va avea dreptul de a utiliza,
expune si publica lucrarile participante la simpozion.
c. Participanții (preşcolari şi elevi) pot trimite câte o lucrare pentru fiecare secţiune. Toate
lucrările vor fi însoţite de un titlu, precum şi de numele şi prenumele elevului, clasa, numele
şi prenumele profesorului / profesorilor îndrumători, şcoala şi adresa poştală
d. Lucrările participante vor fi trimise prin poştă sau înmânate personal în plic sigilat la adresa
Şcolii Nr 1 ,, Sfintii Voievozi “ in termenele stabilite.
e. Lucrările plastice primite vor fi puse la dispoziţia unei comisii de evaluare desemnată de
catre organizatori in vederea selectării acestora pentru publicarea in revista proiectului.
Art. 12. Responsabilitățile organizatorilor:
a. Organizatorul va asigura locația și suportul tehnic pentru desfășurarea simpozionului.
b. Organizatorul va transmite data la care se desfăşoară simpozionului până cel mai tâziu cu 30
de zile inainte de data limită de inscriere.
c. Simpozionul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
organizatorului, dar nu înainte de a anunţa participanţii.
d. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu condiţia ca
modificările să fie comunicate participanţilor cu 24 de ore înainte de aplicarea lor.
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e. Se vor aplica chestionare de feedback, de care echipa de organizare a proiectului va ţine seama la
organizarea următoarelor ediţii.
f. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la simpozion se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Comisia de
Organizare a Simpozionului.
ART. 13. Evaluarea
a. Fiecare participant la simpozion va primi o mapă care va conţine: programul simpozionului
și diploma de participare.
b. Evaluarea lucrărilor pentru selectarea acestora in vederea publicării in revista proiectului se
va realiza pe categorii:
1. Științifice;
2. Plastice ( grafică , pictură, sculptură, machete);
c. Comisia de evaluare va fi formată din: 1 președinte şi 4 membri (inspectori scolari de
specialitate / directori / profesori metodişti / coordonatori de proiecte și programe din școlile
partenere in organizare / cadre didactice de specialitate);
d. Criteriile de evaluare sunt prezentate în Fişa de evaluare (Anexa 3).
e. Autorii celor mai bune lucrări participante la simpozion vor fi invitați la Spectacolul
Multicultural ”EU și eu”.
PERSOANE DE CONTACT:
Iuliana Soare – tel: 0723653205 / 0734700830; email: soareiulia1@yahoo.com
Alina – Mihaela Niță – tel: 0732604001; email: alina.nita.mihaela@gmail.com
Ioana Nicolae - tel 0745145056 ; ioananicolae5@yahoo.com ,.

DIRECTOR,
Daniela Marioara Voinea

COORDONATOR PROIECT,
Iuliana Soare
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Anexa 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ”SFINȚII VOIEVOZI” BUCUREȘTI
FESTIVALUL CONCURS ”SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC”
Ediția a IV-a cu tema ”România și francofonia”
CAEN 2018 finanțate de M.E.N., domeniul 8 – cultural artistic, culturi și civilizații, poz 40,
aprobat cu nr. 24983 / 22.01.2018, Anexa 03.B

SIMPOZIONUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI
”ROMÂNIA ȘI FRANCOFONIA”

FIŞA DE INSCRIERE
Unitatea școlară: ...................................................................................................................................
Titlul lucrării .........................................................................................................................................
Numele şi prenumele elevului / elevilor:
................................................................................................................................................................
Clasa ………………………………………………………… Grupa de vârstă …………………
Nr. total participanti (inclusiv șofer pentru grupurile din țară, unde este cazul): ……………………..
Datele de contact ale profesorului / profesorilor indrumător(i):
Numele și prenumele
………………………………………………………………….......................... telefon
....................................... email....................................................................................................
Numele și prenumele
………………………………………………………………….......................... telefon
....................................... email....................................................................................................
Data inscrierii ………………

DIRECTOR,
Nume și prenume …………………………………………………….
Semnătura și stampila…………………………………………………
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Anexa 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ”SFINȚII VOIEVOZI” BUCUREȘTI
FESTIVALUL CONCURS ”SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC”
Ediția a IV-a cu tema ”România și francofonia”
CAEN 2018 finanțate de M.E.N., domeniul 8 – cultural artistic, culturi și civilizații, poz 40,
aprobat cu nr. 24983 / 22.01.2018, Anexa 03.B

SIMPOZIONUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI
”ROMÂNIA ȘI FRANCOFONIA”

TEME ORIENTATIVE
1. Scriitori români - discipoli ai maeștrilor literaturii franceze
2. Oameni de știință români care și-au inceput și consolidat activitatea in Franța
3. Filme franțuzesti in coproducție cu studiouri de film din România
4. Influența artiștilor plastici francezi asupra artei plastice românești
5. Artiști români pe marile scene ale Franței
6. Bucureștiul - Micul Paris (arhitectură)
7. Bucureștiul - Micul Paris (viața mondenă)
8. Istoria gastronomiei franceze
9. Literatura franceză pentru copii
10. Joules Verne in secolul XXI
11. Artiști fancezi pe marile scene ale lumii
12. Geografia țărilor francofone
13. Istoria parfumurilor franțuzești
14. Chimisti / fizicieni / matematicieni / biologi francezi
15. Dezvoltarea medicinei in țările francofone
………………….etc., etc. ......

Vă așteptăm și vă urăm succes !
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ANEXA 3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ”SFINȚII VOIEVOZI” BUCUREȘTI
FESTIVALUL CONCURS ”SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC”
Ediția a IV-a cu tema ”România și francofonia”
CAEN 2018 finanțate de M.E.N., domeniul 8 – cultural artistic, culturi și civilizații, poz 40,
aprobat cu nr. 24983 / 22.01.2018, Anexa 03.B

SIMPOZIONUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI
”ROMÂNIA ȘI FRANCOFONIA”

Fisa de evaluare a lucrărilor:
Criterii de evaluare

Punctajul
maxim

Gradul de originalitate, creativitate si inovare în dezvoltarea
temei

20 p

Corectitudinea si rigoarea continutului stiintific al lucrării

30 p

Expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de
sinteză, de analiză şi argumentare)

20 p

Caracterul practic – aplicativ al temei prezentate

10 p

Modul de abordare interdisciplinara a lucrarii

10 p

Modul de redactare al lucrării

5p

Încadrarea prezentarii în timpul alocat

5p

Total punctaj

100 p

Nume și prenume evaluator ________________________________________
Semnătura _______________________________________

Punctajul
acordat

