ARGUMENT:
Cultura organizațională a unei școli este formată din valorile, atitudinile, credințele,
normele, tradițiile și obiceiurile formate de-a lungul timpului într-o unitate școlară și care se
transmit din generație în generație celor care fac parte din instituția școlară.
Performanțele unei organizații depind de randamentul individual al membrilor săi,
iar performanțele individuale sunt influențate de cultura organizației. Organizațiile sunt
diferite și asta deoarece personalitatea și imaginea fiecăreia este creată de membrii săi.
Satisfacția cadrelor didactice și motivația superioară de învățare a elevilor sunt net
influențate de cultura organizațională a școlii.
Orice încercare de perfecţionare a activităţilor şcolare trebuie să pornească de la
cunoaşterea culturii şcolii aşa cum se manifestă ea la nivelul managerilor, al profesorilor şi al
elevilor. Cunoașterea culturii şcolii participă la satisfacerea a două nevoi ale organizaţiei:
adaptarea la mediul extern şi integrarea internă. Cultura organizaţiei şcolare, prin sistemul de
valori cultivat şi normele promulgate, poate influenţa relaţiile cu mediul extern organizaţiei,
comunitatea locală etc., dar şi procesul de integrare şi socializare a personalului său,
profesori, elevi, poate legitima statusuri şi roluri, poate influenţa distribuţia puterii, sistemul de
promovare, recompensare şi sancţionare. Totodată, cultura școlii este influențată de mediul social
fapt care îi condiţionează comportamentul şi activităţile desfăşurate.
Pornind de la aceste premise, ne-am gândit să organizăm acest simpozion, tocmai
pentru a ne autocunoaște și a ne face cunoscuți în județul nostru.

OBIECTIV GENERAL:
Cunoașterea culturii școlilor din județul Alba și afirmarea acestora la nivel județean;
stimularea implicării cadrelor didactice și a elevilor în popularizarea culturii școlilor din care
fac parte.

OBIECTIVE SPECIFICE:
 Promovarea școlilor din județul Alba.
 Îmbunătățirea imaginii școlilor în cadrul comunităților din care fac parte.
 Stimularea creativității elevilor și cadrelor didactice din județul Alba.

DURATA PROIECTULUI: un an școlar - 2018-2019
GRUP ȚINTĂ:
 Cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Alba
 Elevii claselor P-VIII din școlile din județul Alba

SECȚIUNI:
1. CONCURS pentru elevi cu tema ”Lumea din școala mea”
a) Creație literară (compuneri, poezii, eseuri)
b) Creație plastică (tehnica – acuarelă, format A4)
2. SIMPOZION pentru cadrele didactice
a) Cultura școlii – modalitate de promovare a instituțiilor din învățământul
preuniversitar
b) Promovarea imaginii școlii prin proiecte educaționale
c) Elemente de pedagogie și psihologie școlară în învățământul preuniversitar
d) Activități practice la clasă

REGULAMENT DE PARTICIPARE:
 creaţiile literare (poezii, compuneri, eseuri) vor fi tehnoredactate pe format A4,
Times New Roman, 12, la distanţă de un rând, cu diacritice, alb-negru. La sfârşitul
fiecărei poezii sau compuneri se trec: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şi vor fi trimise e-mail
cultura_scolii@yahoo.com ;
 creaţiile artistice vor fi realizate pe suport de hârtie format A4, vor respecta tema
concursului și vor fi scanate și trimise pe adresa trimise de mail cultura_scolii
@yahoo.com;
 fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări ale elevilor;
 fiecare lucrare plastică a elevilor va fi salvată în format jpeg, iar denumiea va fi
reprezentată de numele elevului, clasa și scoala (ex. popescu mihai 3 ciugud) FĂRĂ
DIACRITICE;
 lucrările înscrise în concurs vor fi jurizate pe categorii de vârstă şi pe categorii de
lucru: creatie literară, creație plastică;
 se vor acorda premiile I, II, III , menţiune și premiu special, pe fiecare secțiune și pe
fiecare categorie de vârstă: clasele P- I-II, clasele III-IV; clasele V-VI, clasele VII-VIII;
 referatele pentru simpozion vor respecta condițiile de tehnoredactare specificate
mai sus și vor fi trimise pe e-mail pe adresa cultura_școlii@yahoo.com.
 diplomele vor fi trimise prin e-mail până la sfârşitul lunii IUNIE 2019;
 fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
 înscrierea se face prin completarea fişei de înscriere, a acordului de parteneriat
(semnat şi ştampilat), până la data de 17 mai 2019, pe adresa de e-mail:
cultura_scolii@yahoo.com
 lucrările sosite după această dată nu vor fi luate în considerare
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

PROMOVARE, MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE
-mediatizarea simpozionului şi a concursului pe site-ul www.didactic.ro;
-mediatizarea simpozionului şi a concursului în cadrul emisiunilor de la Radio Reîntregirea
din Alba Iulia şi în cadrul ziarului Unirea;
-prezentarea calendarului activităţilor la afişierul şcolii;
-popularizarea rezultatelor obţinute în cadrul activităţilor cu părinţii;
-expunerea fotografiilor realizate pe parcursul activităţii pe pagina web a şcolii;
-prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice din şcoală.
EVALUARE
Fiecare cadru didactic îndrumător va primi pe adresa de e-mail diplomă de participare,
diplomele elevilor, broșura simpozionului.
Creaţiile elevilor vor fi jurizate obiectiv şi imparţial, de un juriu format din specialişti.
PERSOANE DE CONTACT:
SORINA MĂRGINEAN – 0761131750;
GEORGETA PAVEN – 0745015796

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2
TEL./FAX: 0258-811548
e-mail: scavramiancu@yahoo.com, sc3.alba@mail.albanet.ro
www.scai.ro

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN
„CULTURA ȘI SPECIFICUL ȘCOLII”

Numele şi prenumele cadrului didactic: ............................................................
Funcţia: ...............................................................................................................
Unitatea de învăţământ: .......................................................................................
Localitatea: ...............................................
Judeţul: ...................................................
Telefon: ...................................................
Adresa e-mail: ...........................................
Referat cu titlul: ....................................................................................................
Referatul îmi aparține în totalitate, nu am plagiat nicio altă lucrare și nu am folosit alte surse
bibliografice decât cele menționate.
DORESC publicarea lui în revista simpozionului ”Cultura și specificul școlii”
NU DORESC publicarea lui în revista simpozionului ”Cultura și specificul școlii”
Participare indirectă
Elevi :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Nume şi prenume elev

Titlul lucrării

Clasa

Semnătura cadrului didactic,
..........................................................

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2
TEL./FAX: 0258-811548
e-mail: scavramiancu@yahoo.com, sc3.alba@mail.albanet.ro
www.scai.ro

Nr. înr.: ........... / .........................
Director, prof. Elena Ignat

Școala ..............................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Nr. înr.: ........... / .........................
Director, ...........................................

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN
CULTURA ȘI SPECIFICUL ȘCOLII
Încheiat între:
 Şcoala Gimnazialã ”Avram Iancu” Alba Iulia, jud. Alba, reprezentată prin director
prof. Elena Ignat, director adjunct prof. Mirela Ianc și responsabil proiect prof. Sorina
Mărginean și
 Şcoala ……………………...........................……...localitatea…………………………………….….,
judeţul……...........................................……, reprezentată prin director .. ……………………….….
…………....................……, respectiv prof.. .…………………………………………………….…..................
Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în
cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.
1. Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu”, jud. Alba se obligă:
 să întocmească documentaţia pentru aprobare și pentru lansarea pe
www.didactic.ro a proiectului;
 să coordoneaze şi să monitorizeze proiectul la nivel județean;
 să realizeze expoziţii cu lucrările elevilor în Şcoala Gimnazialã ”Avram Iancu”;
 să mediatizeze activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin: reviste,
broşuri,simpozioane, apariţii mass-media etc.
 să trimită, la final, diplome elevilor cu menţionarea şcolii şi a cadrului didactic
coordonator la sfârşitul proiectului;
 să trimită, la final, diplome de participare tuturor cadrelor didactice participante.
2. Şcoala …………………………………………………………………………………, se obligă:
 să desfăşoareactivităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii
proiectului;
 să trimită în timp util coordonatorilor de proiect datele cerute pentru înscriere,
acordul de parteneriat şi lucrările realizate de elevi.
Acest parteneriat este valabil pe toată durata desfășurării proiectului, în anul
școlar 2018-2019.

Responsabil proiect,
prof. Sorina Mărginean

Cadru didactic participant,
............................................

