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1. ARGUMENT  
 

Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor 

elevilor, cadrelor didactice, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, 

stimularea creativităţii elevilor, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi 

parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participări la programe europene.  

 

2. SCOP  

Proiectul are în vedere formarea unui cititor activ care să dobândească o atitudine 

pozitivă față de lectură și o deschidere spre interpretările plurale ale textelor. În același timp, se 

intenționează stimularea gândirii critice a elevilor, care să poată aplica strategii de interpretare 

adecvată a textelor pe care le citesc. Simpozionul se adresează atât elevilor din ciclul primar, cât 

și celor din ciclul gimnazial, care vor fi parte dintr-o comunitate interpretativă mai largă, menită 

să ofere posibilitatea unui schimb semnificativ de idei, impresii, concepții despre lume.  

 

3. OBIECTIVE  
 Creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între 

instituțiile de învățământ; 

 Dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional; 

 Valorificarea potențialului creativ al elevilor și profesorilor; 

 Stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

 Dezvoltarea simţului critic şi analitic al elevilor; 

 Valorificarea lecturilor anterioare; 

 Realizarea unor sarcini de lucru care solicită competenţe de analiză, sinteză, 

comprehensiune şi interpretare a textelor literare, de elaborare argumentată în scris a unor 

opinii referitoare la textele citite; 

 Exprimarea prin mijloace literare  și plastice a experienței de lectură; 

 Integrarea mijloacelor moderne în studiul literaturii române; 

 Promovarea dimensiunii europene a educației în școala românească în vederea alinierii la 

standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene. 

 

4. GRUP ŢINTĂ  

- Elevi din clasele II - VIII. 

 

5. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI  

 

Secțiunea A. – primar  

Subsecțiunea Creații literare - Elevii vor redacta o compunere de minim 20 de rânduri, 

pornind de la tema: Lectura – o călătorie miraculoasă  

Subsecțiunea Creații plastice – Elevii vor realiza portretul unui personaj literar sau o 

scenă dintr-o carte citită. Se pot folosi: acuarele, tempera, creioane colorate, carioca, creion 

grafit. 

Secțiunea B. – gimnaziu  

Subsecțiunea Creații literare - Elevii vor redacta o compunere/ un eseu de 1-2 pagini, 

pornind de la tema: Lectura – o călătorie miraculoasă. 

Subsecțiunea Creații plastice - Elevii vor realiza portretul unui personaj literar sau o 

scenă dintr-o carte citită. Se pot folosi: acuarele, tempera, creioane colorate, carioca, creion 

grafit. 

 

 

6. COORDONATOR:  
Prof. Angelica Meleacă 
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7. MEMBRI ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE: 

Prof. Daniela Matei 

Prof. Monica Muntean 

Prof. Ileana Burci 

Prof. Maria Popica 

Prof. Georgiana Bularca 

Prof. Diana Pisău 

Prof. Carmen Bordei 

Prof. Liliana Hermenean 

Prof. Luminița Bobeș 

 

7. LOCUL DE DESFĂȘURARE  
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul Nr. 188, 

Întorsura Buzăului, județul Covasna 

 

8. PARTENERI  

Inspectoratul Şcolar Judeţean - Covasna 

Școala Gimnazială „Nicolae Rusu”, Sita Buzăului; 

Școala Gimnazială nr. 2 Ciumernic; 

Școala Gimnazială Valea Mare; 

Școala Gimnazială Barcani; 

Școala Gimnazială Vama Buzăului; 

Școala Gimnazială Zagon; 

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Brăila; 

Școala Gimnazială Nr. 14, Brașov. 

 

 

9. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE AL SIMPOZIONULUI  
 

Simpozionul se desfăşoară prin corespondenţă. Lucrările se expediază pe adresa Școala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul Nr. 188, 

Localitatea Întorsura Buzăului, Județul Covasna, Codul poștal: 525300. Pe plic se va 

menționa: Pentru Concursul “Suflet de cititor”.  

Data limită de trimitere a lucrărilor este 17 noiembrie 2017. 

 

10. REGULAMENT DE PARTICIPARE  
 

Secțiunea A. –  învățământ primar  

Subsecțiunea Creații literare - Elevii vor redacta o compunere de minim 20 de rânduri, 

pornind de la tema: Lectura – o călătorie miraculoasă 

Subsecțiunea Creații plastice – Elevii vor realiza portretul unui personaj literar sau o 

scenă dintr-o carte citită. Se pot folosi: acuarele, tempera, creioane colorate, carioca, creion 

grafit. 

Secțiunea B. – învățământ gimnazial  

Subsecțiunea Creații literare - Elevii vor redacta o compunere/ un eseu de 1-2 pagini, 

pornind de la o temă de interes general: Lectura – o călătorie miraculoasă 

Subsecțiunea Creații plastice – Elevii vor realiza portretul unui personaj literar sau o 

scenă dintr-o carte citită. Se pot folosi: acuarele, tempera, creioane colorate, creion grafit. 
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a. Înscrierea candidaţilor:  

 Se va completa (o singură fişă de înscriere pentru fiecare profesor) şi se va trimite 

(Anexa1) o dată cu lucrările elevilor și cu acordul de parteneriat, completat în două exemplare, 

pe adresa: Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul 

Nr. 188, Localitatea Întorsura Buzăului, Județul Covasna, Codul poștal: 525300. Pe plic se 

va menționa: Pentru Concursul ”Suflet de cititor”, până la data de 17 noiembrie 2017. Relaţii 

suplimentare la profesorii: Angelica Meleacă, telefon: 0740.279.229 și Daniela Matei: 

0745.163.271. În plic se va introduce un plic autoadresat pentru trimiterea diplomelor de 

participare și a premiilor. 

 Depunerea lucrărilor se face pe adresa: Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul Nr. 188, Localitatea Întorsura Buzăului, Județul 

Covasna, Codul poștal: 525300. Pe plic se va menționa: Pentru Concursul “Suflet de cititor” , 
până la data de 17 noiembrie 2017. 

 Fiecare profesor coordonator va înscrie în concurs maxim 4 lucrări. 

 Lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa: angelicameleaca@yahoo.com 

pentru a fi publicate ulterior în revista electronică a proiectului. 

NOTĂ! În revista electronică vor fi publicate doar lucrările premiate 
 

b. Redactarea şi trimiterea lucrărilor:  
 

Secțiunea A/B 

 Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007/2013, format A4, scris la 

un rând, Times New Roman 12, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify);  

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;  

 La două rânduri de titlu se va scrie numele autorului (maximum 2 autori), unitatea de 

învăţământ, localitatea şi judeţul (Times New Roman, 12, Bold);  

 La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New 

Roman, l2);  

 Lucrarea și fișa de înscriere vor fi transmise pe adresa: Școala Gimnazială  „Mihail 

Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul Nr. 188, Localitatea Întorsura 

Buzăului, Județul Covasna, Codul poștal: 525300. Pe plic se va menționa: Pentru 

Concursul “Suflet de cititor”, până la data de 17 noiembrie 2017. 

ATENȚIE!  

 Lucrările care nu vor respecta cerințele de redactare nu vor fi evaluate. 
 

Nu se percepe taxă de participare. 
 Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere;  

 Fişa de înscriere se va trimite împreună cu acordul de parteneriat şi cu lucrarea, cu 

specificaţia secţiunii pe adresa: Școala Gimnazială  „Mihail Sadoveanu” Întorsura 

Buzăului, Str. Mihai Viteazul Nr. 188, Localitatea Întorsura Buzăului, Județul 

Covasna, Codul poștal: 525300. Pe plic se va menționa: Pentru Concursul “Suflet de 

cititor” , până la data de 17 noiembrie 2017. 

 Simpozionul se va finaliza cu editarea unui CD cu ISSN şi va cuprinde toate lucrările 

trimise în termen și premiate în urma evaluării;  

 Diplomele, adeverinţele, parteneriatele vor fi expediate prin poștă ulterior perioadei de 

desfăşurare, în termen de 60 zile de la încheierea proiectului;  

 Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru conținutul lucrărilor, întreaga 

responsabilitate revenind autorilor. 

 Nu se admit contestaţii.  

 

c. Obligaţiile partenerilor:  

mailto:angelicameleaca@yahoo.com
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 Să popularizeze simpozionul în rândurile cadrelor didactice;  

 Să participe cu lucrări la simpozion;  

 Să ofere participanţilor materiale informative;  

 Să disemineze activităţile simpozionului în rândul comunităţii locale;  

 Să popularizeze în presa locală activităţile simpozionului;  

 Să promoveze activităţi educative eficiente şi atractive.  

 

11. TERMEN DE INSCRIERE:  17 noiembrie 2017 - lucrările trimise ulterior nu intră în 

concurs.  

12. RELATII SUPLIMENTARE:  
Prof.: Angelica Meleacă, 0740.279.229 

Prof. Daniela Matei, 0745.163.271 

Prof. Diana Pisău, 0745.050.710 

 

13. EVALUARE  
 

Toate lucrările vor figura în CD-ul simpozionului, fiecare autor va primi diploma de 

participare / diploma de premiere. 

Responsabilitatea asupra conţinutului şi a redactării materialelor revine autorilor acestora.  

 

14. IMPACT - REZULTATE AŞTEPTATE:  
 

 Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice din şcolile implicate;  

 Realizarea în care vor fi postate cele mai creative prezentări, articole, toate lucrările 

prezentate în cadrul simpozionului, CD cu ISSN;  

 Valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană;  

 Îmbogăţirea experienţelor didactice;  

 Planificarea unor activităţi comune prin materializarea de parteneriate educative;  

 Dezvoltarea relaţiei profesor – elev în cadrul unor activităţi educative şi extracurriculare.  

 

15. DISEMINARE:  
 

 prezentarea la nivelul cercurilor pedagogice şi al comisiilor metodice;  

 mediatizare în presa locală, revista și site-ul școlii;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,        Coordonator proiect, 

Adela Stroie        Angelica Meleacă 


