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SIMPOZION - CONCURS NAȚIONAL NONFORMALIS
EDIȚIA a II a – 2016
Argument
Motivaţia alegerii acestei teme este de natură ştiinţifică şi pedagogică. Întrucât începând cu anul
şcolar 2011- 2012 a fost prevăzut de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca
săptămână ce precede vacanţa de primăvară să fie dedicată activităţilor educative extracurriculare şi
extraşcolare, în cadrul programului numit ”Şcoala altfel” se impune crearea unui cadru propice pentru ca
elevii şi cadrele didactice să-şi împărtăşescă din experienta activităţilor organizate cu acesta ocazie,
precum şi a altor activităţi desfăşurate (excursii, cercuri tematice, etc)
Acest proiect urmărește implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să
răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze
participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. De asemenea elevii vor fi stimulaţi către o nouă
abordare a disciplinelor de studiu.

Scopul proiectului
Scopul prezentului concurs este de a promova creativitatea, imaginatia şi spiritul de competiţie în
rândul elevilor care desfasoară activităţi nonformale din învăţământul liceal românesc, în conformitate
cu standardele educaţionale europene, printr-un schimb de experienţă facil şi constructiv.

Obiectivele proiectului
1. Dezvoltarea capacităţii elevilor de a exprima opinii personale asupra unei teme date, folosind gândirea
creativă, liberă, artistică şi autonomă;
2. Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice şi elevi
3. Promovarea interdisciplinarităţii în sistemul de educaţie
4. Încurajarea originalităţii în procesul instructiv – educativ;

Grupul ţintă
 Elevii din invatamantul gimnazial si liceal;
 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
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Durata proiectului: 1 octombrie 2015 – 31 august 2016
Sectiuni :
1. Secţiunea I: Creație literară( eseu, poezie, proza scurta, tetru, etc), limba romana, limba
engleza si limba franceza, cu tema“Lumea din jurul meu”;
 Grupul ţintă: elevi din şcolile preuniversitare clasele V-VIII şi clasele IX-XII
 Redactarea eseurilor: maximum 600 de cuvinte, Times New Roman, Font 12, justify, margini
2,5cm,
 Sub titlu se scrie nume, prenume participant, clasă, scoală/liceu, localitate, profesor coordonator
2. Secţiunea II: Multimedia – prezentări power-point, filmuleţe cu tema Activitatea
extraşcolară- oportunitate în dezvoltarea personală – o prezentare a unei activitati
extrascolare
la
care
a
participat
elevul
(burse/workshopuri/concursuri/excursii/cercuri/voluntariat, etc.)
Prezentarea va conţine maximum 10 slide-uri iar filmuleţul maximum 5min.


Un profesor coordonator poate participa cu un singur elev la o singură secţiune. Pot participa în
calitate de coordonatori ai lucrărilor elevilor doar profesorii care participă şi la secţiunea a III a
dedicată cadrelor didactice.

3. Secţiunea III - Simpozion cadre didactice – exemple de bună practică privind
desfasurarea activitatilor extrascolare cu tinerii;
 Grupul ţintă: cadre didactice care coordonează lucrarile elevilor înscrişi la secţiunile adresate lor
sau cadre didactice din învăţământul preuniversitar
 Lucrarile care prezintă exemplele de bună practică se vor redacta astfel Times New Roman, Font
12, justify, margini 2,5cm, pot fi coordonate de maxim 2 profesori, fiecare îşi va achita taxa separat,
sub titlu se va scrie numele şi prenumele, specialitate, şcoala/liceul de provenienţă, localitate
 Participarea la Concursul Național Nonformalis se desfășoară fără obligații financiare din partea
unităților școlare, a elevilor sau părinților.
 Cadrele didactice participante la Simpozionul Național Nonformalis care doresc sa primească un
CD cu materialele simpozionului având ISSN, precum și documente care atestă participarea vor
achita o taxă în cuantum de 25 lei în contul RO19 BTRL RONC RT02 4600 4701 deschis la Banca
Transilvania, titular cont Asociația Zâmbete Colorate.
Vă rugăm ca la depunerea banilor să precizati : Pentru Simpozionul Nonformalis.
Dovada plății se va scana și se va trimite pe adresa simpozionului.
 Lucrarile se trimit pe adresa de mail simpozionnonformalis@yahoo.ro cu specificarea secţiunii şi
nu trebuie să depăşească 4 pagini.
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Calendarul Concursului National
„Nonformalis”
Concursul este avizat M.E.N.C. Ș în C.A.E.R 2016 cu nr 1592.
31 Octombrie 2015– 28 februarie 2016 - Promovarea Concursului Internaţional „Nonformalis”
– www.didactic.ro., presa locală, www.isjvl.ro, www.generalmagheru.ro
18 aprilie 2016 – 20 mai 2016 Înscrierea participanţilor în Concursului National „Nonformalis” la
adresa menţionată la Regulament secţiuni
28 mai 2016 – Desfăşurarea Simpozionului - Concurs Internaţional „Nonformalis”şi premierea
participanţilor
1 iunie – 30 iunie 2016 Expedierea plicurilor cu diplomele, cd-urile pentru elevi şi profesori


Materialele prezentate se vor regasi pe DVD-ul concursului, care are acordat cod ISBN.

Elevii şi cadrele didactice participante vor primi prin poştă diplomele, până la data de 30 iunie 2016


Un cadru didactic poate indruma un singur elev, la o singură secţiune.



Participanţii la secţiunile pentru elevi vor beneficia de premii I, II, III, menţiuni şi diplome

de participare.


Materialele se vor trimite pana 20 mai 2016, in format electronic pe adresa de e-mail:

simpozionnonformalis@yahoo.ro cu specificarea secţiunii


Pentru informatii va stau la dispozitie: Prof. Popescu Andreea 0765366561, Prof. Olteanu

Elena: 0744780223


Pentru elevi participarea este gratuita.
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FISA DE INSCRIERE
SIMPOZIONUL NAȚIONAL “NONFORMALIS”
EDITIA a II a– 2016
Numele şi prenumele cadrului didactic participant:……………………………………………..
Date de contact:
Tel. …………………
E-mail personal…………………
Adresa completa (pentru timiterea materialelor) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Instituţia: …………………………………………………..
Titlul lucrării: ……………………………………………
Secţiunea: ……………………………………………………
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CONCURSUL NAȚIONAL “NONFORMALIS”
Ed.II
Organizator: Liceul Tehnologic”General Magheru”Rm Valcea

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Pentru elevi:
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator .......................................................
1. Unitatea de ȋnvăţământ:
2. Specialitatea:
3. Adresa de e-mail: ……………….Tel.: ............................................

NR.CRT.

NUME,
PRENUME

TITLU
LUCRARE

CLASA SECŢIUNE PROFESOR
COORDONATOR

