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SIMPOZIONUL JUDEȚEAN 

,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI” 

Ediția I 

Anul școlar 2015-2016 

 

I. Calendarul simpozionului 

Popularizarea simpozionului:16.XI.2015-16.XII.2015 

Înscrierea participanților:17.XII.2015-15.II.2016 

Desfășurarea lucrărilor simpozionului:18-20.IV.2016 

Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret’’, Piatra-Neamț. 

 

II. Informații despre aplicant 

Numele instituției: Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret’’, Piatra-Neamț. 

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 26, Piatra-Neamț, Jud. Neamț. 

Telefon/Fax: 0233/226079. 

Site: www.liceul-spiru-haret.ro 

E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com 

Persoane de contact: prof. Cristodor Radu Mititelu. 

 

III. Organizatori 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra-Neamț 

 

IV. Comitetul de organizare 

 

Coordonatori: 

 

Prof. Victor  Grigorescu. 

Prof. Cristodor Radu Mititelu. 

 

 

Membri: 

 

Prof. Anca Baroi 

Prof. Alina Chilă 

Prof. Mona Cozma 

Prof. Cristina Mihăiasa 

 

Prof. Luiza Negură 

Prof. Mihaela Pop 

Prof. Lăcrămioara Secară 

Prof. Ana Hîrțan 

Prof. Manuela Apetrei
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V. Argument 
 

Liceul Tehnologic ,,Spiru Haret” din Piatra-Neamț sărbătorește anul acesta un veac 

de existență pe ogorul educației. Poartă numele marelui cărturar român, Spiru Haret din 

anul 1934. Credem că în acest moment aniversar este necesar să dedicăm acest simpozion 

fondatorului învățământului modern românesc, cu dorința firească de a cunoaște și 

recunoaște valorile școlii românești. 

În contextul schimbării constante a paradigmei educaționale și a tendinței de 

modernizare a sistemului educațional românesc, afiliat spiritului european modern, trebuie 

să privim în ansamblu realitatea școlii românești. Aceasta nu este doar purtătoare a 

valorilor culturii române, ci devine și expresia actului didactic inovativ, prin abordarea 

unor metode didactice atractive, cu o finalitate completă și complexă, în sfera educațional-

socială. În acest sens, permanentizarea educației și valorificarea triadei educație formală -

nonformală - informală trebuie să devină repere pentru toți actanții procesului instructiv-

educativ. 

Cu toate acestea, nu putem vorbi despre modernitatea de viziune, fără a ne raporta 

la contribuția de necontestat a celor care au orientat prin ideile lor progresiste școala 

românească de astăzi. Spiru Haret rămâne așadar expresia unui spirit liber, condus de 

dorința de a crea un organism educațional eficient, sustenabil de către societatea civilă sub 

toate aspectele si, cu precădere, atractiv și modern. 

Astăzi, scoală românească poartă efigia strădaniei unor mari oameni de cultură care, 

conduși de valorile spiritului național, au deschis calea către progres, către educație. 

 

VI. Scop 

 

1. Promovarea valorilor naționale și europene în cadrul școlii românești; 

2. Încurajarea inovației în actul didactic, prin utilizarea metodelor didactice moderne 

și a tehnicii informaționale; 

3. Popularizarea activităților didactice realizate la nivelul unităților de învățământ 

participante ca urmare a formării profesionale. 

 

VII. Obiective 

 

1. Realizarea unui schimb de bune practici în vederea îmbunătățirii actului educativ; 

2. Conștientizarea importanței unei reale raportări a școlii moderne românești  la 

mediul educațional european; 

3. Realizarea unei comunicări inter și transdisciplinară în vederea formării elevului 

care știe să învețe. 
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VIII. Regulament de organizare 

 

Simpozionul va avea două secțiuni, una dedicată cadrelor didactice și una dedicată elevilor. 

 

Pentru profesori, tema va fi Spiru Haret – promotorul școlii moderne românești Exemple de 

bune practici . Lucrarea va avea maximum 4 pagini și va fi redactată cu caractere de 12, font 

Times New Roman, spațiere rânduri 1,5. Titlul va avea dimensiunea fontului de 14. 

Obligatoriu se vor folosi diacritice. Lucrările, însoțite de bibliografie, vor fi trimise la una 

din adresele următoare: luizanegura@yahoo.com, alinachilaist@gmail.com.  

Vă rugăm să atașați și fișa de înscriere, precum și acordul de parteneriat semnat. 

 Toate lucrările vor fi publicate în revista simpozionului, iar cadrele didactice vor 

primi diplome de participare și revista simpozionului (în format electronic).  

Pentru elevi, tema va fi Școala viitorului. Aceștia au posibilitatea de a participa la secțiunea 

de Creație literară sau la cea de Creație plastică.  

Pentru Creație literară, lucrările vor fi trimise la adresa luizanegura@yahoo.com sau 

baroi2000ro@yahoo.com.  

Lucrările vor fi tehnoredactate respectând următoarea formatare: 

 fontul folosit: Times New Roman de 12, spațiere 1,5 rânduri; 

 se vor folosi diacritice; 

 conținutul lucrării va fi în limita a 3 pagini A4. 

Vă rugăm să atașați fișa de înscriere, precum și acordul de parteneriat semnat. 

Secțiunea de Creație plastică presupune realizarea unor machete sau a unor desene 

respectând tematica indicată. Lucrările se pot trimite pe adresa școlii: Liceul Tehnologic 

“Spiru Haret”, str. Petru Rareș, nr. 26, Piatra-Neamț, jud. Neamț (în atenția d-nei învățător 

Mona Cozma). Vă rugăm să atașați și fișa de înscriere, precum și acordul de parteneriat 

semnat. 

 Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 lucrări. Lucrările vor avea 

o etichetă în coltul din dreapta jos cu numele și prenumele elevului, școala de proveniență, 

clasa și cadrul didactic îndrumător. 

 

IX. Grup țintă 

Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

Elevi ai claselor pregătitoare - XII. 
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X. Beneficiari 

 

Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, elevi și părinții 

acestora. 

Reprezentanți ai comunității locale. 

 

XI. Resurse materiale 

 

Calculator, videoproiector, flipchart, pliante. 

 

XII. Evaluarea proiectului 

 

Prin calitatea lucrărilor realizate și a numărului de participanți. 

 

XIII. Promovare și diseminare 

 

 Site-ul ISJ Neamț; 

 Site-ul Liceului Tehnologic ,, Spiru Haret”, Piatra-Neamț; 

 Diplome și adeverințe de participare; 

 Revista rezultată. 
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FIȘA DE ÎNSCRIERE (cadre didactice) 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN  

,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI” 

Ediția I 

 
Secțiunea: _______________________________________________ 

Numele și prenumele cadrului didactic participant: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Instituția: 

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Specialitatea: __________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Email: _____________________________________________ 

Titlul lucrării:  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Mijloace necesare prezentării lucrării: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Modul de participare: 

o directă 

o indirectă 

Adresa la care doriți să primiți diploma și materialele (în cazul participării indirecte): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Fișa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea la adresele de email: 

luizanegura@yahoo.com, alinachilaist@gmail.com
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FIȘA DE ÎNSCRIERE (elevi) 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN  

,,SPIRU HARET - PROMOTORUL ȘCOLII MODERNE ROMÂNEȘTI” 

Ediția I 

 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Unitatea de învățământ:__________________________________________________________________________ 

 

Specialitatea:______________________________________________________________________________________ 

 

Telefon:______________________________________ 

 

Adresă de e-mail: ___________________________________________ 

 

Adresa la care doriți să primiți diploma și materialele rezultate: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Creații plastice Creații literare 

     

     

     

 

 
Semnătura, 
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Liceul Tehnologic ,, Spiru Haret” 

Piatra- Neamț, str. Petru Rareș Nr. 26 

Nr.____________/__________ 

Unitatea școlară: 

 

Nr.____________/__________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art.1 Părțile contractante 
Liceul Tehnologic ,, Spiru Haret” Piatra – Neamț, jud. Neamț, cu sediul în str. Petru 
Rareș Nr. 26, reprezentată prin director, prof. Victor Grigorescu și director adjunct, 
prof. Radu Mititelu, în calitate de APLICANT 
și 
Unitatea școlară ..................................................................................................................... 
cu sediul în ......................................................................reprezentată prin......................... . 
..................................................................................................................., în calitate de PARTENER. 

 
Art.2 Obiectul contractului 
 Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părțile 
contractante în vederea desfășurării Simpozionului Județean ,,Spiru Haret - promotorul 
școlii moderne românești”, ediția I, organizat în perioada 18- 20 aprilie 2016 de Liceul 
Tehnologic ,, Spiru Haret” Piatra-Neamț, jud. Neamț. 
 
Art. 3 Obligațiile părților 

A. APLICANTUL- Liceul Tehnologic ,, Spiru Haret” Piatra-Neamț, jud. Neamț se obligă: 
 Să informeze participanții despre organizarea simpozionului; 
 Să respecte termenul de desfășurare a simpozionului; 
 Să asigure spațiul corespunzător desfășurării simpozionului; 
 Să pună la dispoziția participanților aparatură tehnică necesară; 
 Să emită și să distribuie diplome de participare cadrelor didactice prezente la 

simpozion. 
B. PARTENERUL- Unitatea școlară .........................................................................se obligă: 
 Să popularizeze simpozionul în rândul cadrelor didactice și al elevilor din 

instituția de învățământ; 
 Să respecte regulamentul de desfășurare a simpozionului; 
 Să trimită acordul de parteneriat înregistrat și ștampilat, împreună cu lucrarea și 

fișa de înscriere la adresa indicată de regulament; 
 Să participe la simpozion 

 
Art. 4 Durata acordului 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului 
școlar 2015- 2016. 
 
Art. 5 Clauze finale ale acordului 
 Simpozionul Județean ,,Spiru Haret - promotorul școlii moderne românești” , face 
parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea relațiilor de colaborare 
între instituții și cadrele didactice participante. 
 

Liceul Tehnologic ,, Spiru Haret”  

Piatra-Neamț 

Director, Grigorescu Victor 

 

Unitatea școlară: 

 

Director,  


