Şcoala Gimnazială Nr. 22, Bacău în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău
Asocia ia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău
Penitenciarul Bacău şi Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
vă invită la
Simpozionul Internaţional
cu tema
„Şcoala – principalul mijloc de păstrare a libertăţii sufletului în mediul oprimant” /
”School – the best way of keeping the liberty of soul in oppressed environment”.
Argument
Simpozionul interna ional de referate şi comunicări ştiinţifice se adresează în egală
măsură educatorilor, profesorilor, psihologilor, ergoterapeuţi (terapeuţilor ocupaţionali) din
mediul educa ional care doresc să-şi aducă contribuţia personală la eficientizarea
procesului educativ şi psihologic pentru o mai bună reintegrare socială a educabililor
custodiaţi de penitenciare sau din alte centre educaţionale.
Scop
Acest simpozion se adresează beneficiarilor direcţi, educabili/elevi, studenţilor,
educatorilor, profesorilor psihologilor din mediul penitenciar/centre educaţionale şi
beneficiarilor indirecţi, comunitatea locală. Simpozionul va prilejui ocazia unor schimburi
de experienţe şi de exemple de bune practici în vederea îmbunătăţirii demersului şi
serviciilor psio-pedagogic şi psiho-medico-judiciar din penitenciare şi alte centre
educaţionale cu scopul creşterii şanselor de reabilitare şi reintegrare socială prin worhsopuri, sesiune de comunicare sau articole ştiinţifice.
Obiective specifice
-

-

schimbul de experienţă privind punerea în practică a unor abordări pedagogice,
psihologice şi managerial inovatoare în ţările partenere;
schimbul de bune practice referitoare la îmbunătăţirea demersului educaţional
desfăşurat în mediul oprimant pentru îmbunătăţirea imaginii de sine a persoanelor
private de libertate, şcolarizate cu scopul reabilitării şi reintegrării lor în societate;
promovarea activităţii de cooperare între instituţii de învăţământ;
consolidarea dimensiunii europene în educaţie.
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Grup ţintă: Simpozionul se adresează persoanelor şi instituţiilor din România şi din ţările
europene, interesate de tema proiectului - elevi, studenţi, educatori, profesori, psihologi,
asistenţi sociali, medici etc.
Activităţile din cadrul simpozionului:
Martie 2016: organizare şi promovarea informaţiilor legate de activităţile din cadrul
simpozionului.
Aprilie-Mai: înscrierea participanţilor (termen de trimitere/ înscriere lucrări: zece zile
anterior simpozionului).
25-27 Mai: desfăţurarea simpozionului.
Iunie: diseminarea rezultatelor, finalizarea revistei simpozionului.
Activităţi:
Simpozionul se va desfăşura pe trei secţiuni:
1. Concurs de artă grafică şi desen cu tema ”Suflet liber” pentru elevi/ educabili.
Derulare: participanţii vor trimite lucrările (colet) la adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 22, Bacău,
Str. General Guşe, nr. 3, Bacău; data limită – zece zile înainte de desfăşurarea
simpozionului.
În ziua desfăşurării simpozionului se va realiza o expoziţie cu cele mai reuşite lucrări;
lucrările premiate vor fi publicate pe site-ul simpozionului.
2. Concurs de artă artizanală cu tema ”Educaţia ne eliberează” pentru elevi/ educabili.
Derulare: participanţii vor trimite lucrările (colet) la adresa şcolii Gimnaziale Nr. 22, Bacău,
Str. General Guşe, nr. 3, Bacău; data limită – zece zile înainte de desfăşurarea
simpozionului.
În ziua desfăşurării simpozionului se va realiza o expoziţie cu cele mai reuşite lucrări;
lucrările premiate vor fi publicate pe site-ul simpozionului.
3. Sesiune de referate, workshop-uri şi comunicări ştiinţifice pentru studenţi, educatori,
profesori, psihologi, terapeuţi ocupaţionali cu tema „Şcoala – principalul mijloc de
păstrare a libertăşii sufletului în mediul oprimant”, care se va desfăşura în data de 2527 mai 2016, între orele 9,00– 17,00.
(25-27 workshop psihologi)
Festivitatea de premiere a lucrărilor elevilor se va realiza la finalul sesiunii de referate şi
comunicări ştiinţifice.
Festivitatea de premiere a lucrărilor elevilor se va realiza la finalul sesiunii de referate şi
comunicări ştiinţifice.
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Rezultate:
- Valorizarea şi valorificarea experienţelor educaţionale, lucrărilor deosebite ale
studenţilor, educatorilor, profesorilor, psihologilor, terapeuţilor ocupaţionali din
diverse sisteme de învăţământ.
- Realizarea unei reviste/cărţi cu ISSN care va cuprinde toate materialele prezentate
în cadrul simpozionului.
Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare:
Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe site-ul proiectului, pe platforme
şi site-uri din domeniul educaţiei. De asemenea, activităţile simpozionului internaţional vor
fi mediatizate prin intermediul mass-media, articole naţionale şi internaţionale.
Limbi utilizate: româna, engleza, italiana, spaniola.
Parteneri locali: Penitenciarul Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău FSMSS- Departamentul KTO, Casa Corpului Didactic Bacău, Asociația pentru
Promovarea Învăţământului European Bacău, Asociația TART.
Parteneri internaţionali: ASOCIACION CULTURAL EUROACCION-MURCIA (Spania),
Universitatea din Chișinău - Facultatea de psihologie și psihopedagogie.
Regulament
1. Înscrierea participanţilor:
- se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă);
- plata se va face în contul CONTBANCAR: RO89RZBR0000060018547810 ,
RAIFFAIESEN BANK.
- formularul de înscriere, lucrarea şi copia scanată după ordinul de plată se vor trimite
până la data de 17 mai 2016 la adresele indicate mai jos (cu menţiunea pentru simpozion);
- vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal;
- în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele;
- participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt
rugaţi să precizeze acest aspect în formularul de înscriere.
Notă: Lucrările trimise după data de 17 mai 2016 nu vor fi luate în considerare pentru
publicare.
2. Recomandări privind redactarea lucrărilor:
lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip
Microsoft Office Word, pe pagină A4, 2 cu contur general, font Times New Roman,
corp de literă 12, la un rând şi jumătate;
titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman
12);
lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4;
con inutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica
propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte
legislaţia în vigoare privind drepturile de autor;
bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi
prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
se admit maximum 2 autori pentru o lucrare;
3
Simpozionul Internaţional 2016
Tema ”School – the best way of keeping the liberty of soul in oppressed environment”

prezentările directe power point sau video nu vor depăţi 10 slide-uri, respectiv
durata de 5 minute;
responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor.
Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de
tehnoredactare de mai sus și legea drepturilor de autor. Lucrările acceptate vor fi publicate
în cartea cu ISSN ca rezultat al simpozionului.
3. Taxa de participare: 50 lei/ participant (educator, profesor,
ergoterapeuţi, terapeut ocupaţional)
CONTBANCAR: RO89RZBR0000060018547810 , RAIFFAIESEN BANK

psiholog,

Pentru elevii din mediul penitenciar:
Lucrările trebuie să fie originale, format A4, iar pe verso se va menţiona titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, şcoala şi localitatea de provenienţă, profesorul coordonator.
Un elev poate participa cu 1-2 lucrări.
Desenele se pot realize în creion sau acuarelă.
Obiectele de artă artizanală vor fi etichetate cu titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
şcoala şi localitatea de provenienţă, profesorul coordonator.Un elev poate participa cu 1-2
lucrări. Obiectele de artă artizanală trebuie să nu fi participat şi la alte competiţii, şi să fie
adecvate temei.
Fişele de înscriere vor fi însoţite de copii după cartea de identitate a elevilor şi
coordonatorilor.
Pentru elevii din mediul penitenciar nu se percepe taxă. La fel şi pentru studenţi.
4. Loca ia
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, corp D, etaj. 1
Date de contact pentru profesori : prof. Nicoleta Florean
- e-mail: ica_toma_2008@yahoo.com
- telefon: 0744613903
Date de contact pentru psihologi: Drd. Lorena Elena BOLFA
- e-mail: lorena.bolfa@anp.gov.ro; bolfasiasociatii@yahoo.ro
- telefon: 0234520852 int. 147; 0762225609
Date de contact pentru terapeuti ocupaţionali: Conf. univ. dr. Gabriela Raveica –
UVAB
- e-mail: gabrielaraveica@yahoo.com,
- telefon: 0745653008
Date de contact pentru educatori: Geanina Ştefan
- e-mail: geanina.stefan@anp.gov.com; geanina.stefan@gmail.com
- telefon: 0234520852 int. 104, 0741265896
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17.1.COMITETUL ŞTIINŢIFIC 2016 :
17.1.1. ORGANIZATORI
Dr. UNIVE.RAVEICA GABRIELE
PROF. FLOREAN NICOLETA VALENTINA
Președinte. Psiholog CORNELIA POPOVICI
Drd. LORENA ELENA BOLFA
Prof. CAMELIA POPA
Prof. FRATEANU DAN
Dr. UNIVE LACRĂMIOARA MOCANU
17.1.2. COMITET COORDONATOR
DIR. SORIN DIRTU
INSP. GENERL TEODORA SOTCAN
UNIVERSITATE GHISINAU
PRESEDINTE FUNDATIA ALMA GIOVANNI SURIANO
SPANIA EURACCION DIEGO MARIN ROMERA
DIR. ADJ. GEANINA STEFAN
DIR. GABRIEL STAN
DIR. FRATEANU DAN
DIR. EMANOIL CAZACU
PRESEDINTE LACRAMIOARA MOCANU
PRESEDINTE CORNELIA POPOVICI
17.1.3. COMITET STIINTIFIC
Dr. UNIVE.RAVEICA GABRIELE
PROF. FLOREAN NICOLETA VALENTINA
Drd. LORENA ELENA BOLFA
Drd. DANA TĂNASE
Prof. CAMELIA POPA
PROFESOR ANA MARIA PANAITESCU
PROF. NASTASE IONEL GABRIEL
PSIH. DIANA BUGANU
Prof. dr. PLESCA MARIA
Drd. CHIRILA LIDIA
DIR. GABRIEL STAN
Dr. UNIVE LACRĂMIOARA MOCANU
Dir. TATARU DANA
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
(Educatori, Profesori, Psihologi, Terapeuți ocupaționali)
Nr. ............ / ..................

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
„Școala - principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul oprimant”/
”School – the best way of keeping the liberty of soul in oppressed environment”
Nume _________________________

Prenume ________________________

Instituţia ________________________________________________________
Localitatea _______________________________________
Judeţul __________________________________________
Telefon _________________________________________
E-mail __________________________________________
Secţiunea _____________________________________________________________
Adresa de corespondență: ________________________________________________

Opțiuni de participare:
ca observator (da/nu)
cu lucrare (da/nu)

Titlul lucrării:

_______________________________________________________________
cu prezentare (da/nu)

Numărul ordinului de plată/mandatului _______________________________________
Observaţii ____________________________________________________________
Data,

Semnătura,
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Anexa 2
FORMULAR DE ÎNSCRIERE ELEVI

Nr. ............ / ................
SIMPOZION INTERNAȚIONAL
„Școala - principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul oprimant”/
”School – the best way of keeping the liberty of soul in oppressed environment”
Profesor coordonator:
Nume _______________ Prenume _________________ Specialitatea: _________
Instituţia _____________________________________________________________
Localitatea _______________________________________
Judeţul __________________________________________
Elevi participanți:
a) Sec iunea de artă grafică i desen cu tema ” Suflet liber”
Numele i
prenumele elevului

Clasa

Denumirea lucrării

b) Sec iunea de artă artizanală cu tema ”Educa ia ne eliberează”
Numele i
prenumele elevului

Clasa

Denumirea lucrării
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