SIMPOZION ŞI CONCURS NAŢIONAL

“SPUNE NU VIOLENŢEI!”
“SAY NO TO VIOLENCE!”
Ediţia a II-a

14 Mai 2016 – RM. VÂLCEA
Nume proiect: SIMPOZION ŞI CONCURS NAŢIONAL “SPUNE NU VIOLENŢEI!” - “SAY NO TO
VIOLENCE!”
Organizatori: LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL MAGHERU” RM. VÂLCEA
Data desfăşurării: 14 mai 2016
Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea
Argument:
Şcolile din România se confruntă, din ce în ce mai des, cu apariţia unor conflicte generate de violenţă,
sub toate aspectele ei. Pentru soluţionarea problemelor conflictuale există numeroase metode, alese în funcţie de
gravitatea situaţiei: medierea conflictelor şcolare realizată prin intervenţia fie a unui cadru didactic, fie a unui
psiholog; echilibrarea intereselor; corectarea climatului conflictual din familie; lectorate cu părinţii; realizarea
unui echilibru al statutului elevilor în şcoli, fiecare învăţând că este egal în drepturi cu ceilalţi.
Este necesar ca problema violenţei în şcoală să devină o temă de reflecţie pentru noi toţi cei ce suntem
implicaţi în actul educativ, iar aceasta cu atât mai mult cu cât putem realiza programe de prevenire a violenţei în
şcoală şi în familie. Împreună cu elevii noştri trebuie să spunem ,,stop violenţei”!
Scop:
Conştientizarea şi responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în legătură cu influenţa
exercitată de agresivitate asupra comportamentului şcolar al elevilor prin descoperirea cauzelor care duc la
manifestarea unui comportament violent, atât în familie, la şcoală, cât şi în societate.
Obiective:
 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în actul educaţional: şcoala, familia
şi societatea.
 Prevenirea şi stoparea actelor de violenţă în şcoli prin realizarea unui schimb de idei, opinii,
experienţe ale elevilor şi cadrelor didactice implicate.
 Stimularea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor.
 Educaţia permanentă a cadrelor didactice.
Grup ţintă:
 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (primar, pre-primar, gimnazial şi liceal).
 Elevi din clasele III – XII.
Condiţii de participare: Simpozionul şi concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar şi elevilor din clasele III – XII.
Perioadă înscriere: 20.04.2016 – 12.05.2016 (pentru elevii şi cadrele didactice din jud. Vâlcea)

Durata proiectului: 1 octombrie 2015 – 31 august 2016
SECŢIUNI:
SECŢIUNEA I – Secţiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice pe tema: ,,Spune
nu violenţei” / ,,Say no to violence” (lucrările pot fi redactate în limba română, engleză sau franceză).
SECŢIUNEA a II-a - Secţiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice pe tema:
,,Învăţământul românesc în context european” (lucrările pot fi redactate în limba română, engleză sau
franceză).
SECŢIUNEA a III - a: Concurs naţional pe tema ,,SPUNE NU VIOLENTEI”/„Say NO to
Violence” – pot participa elevi din învăţământul preuniversitar, clasele III-XII.
Concursul are următoarele subsecţiuni:
a) creaţie literară (eseu, poezie) – lucrările vor fi redactate în format Word în limba română, limba
engleză sau limba franceză.
b) multimedia (prezentări Power-Point, filme).
c) postere, afişe, desene – lucrările pot conţine mesaje redactate în limba română, limba engleză sau
limba franceză.
Concursul este avizat de MENCŞ şi este înscris în CAER 2016 - poziţia nr.1593.

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Negrea Roxana - tel. 0729063482;

cata_elena17@yahoo.com

REZULTATE AŞTEPTATE:
 Reducerea actelor de violenţă în şcoli.
 Buna colaborare între profesorii din şcolile participante.
 Promovarea spiritului de competitivitate.
MODALITĂŢI DE DISEMINARE / PREZENTARE A REZULTATELOR:
 Editarea unui CD cu ISSN.
 Rezultatele vor fi diseminate în cadrul Consiliului Profesoral, a Comisiilor metodice.
 Mass media locală.
 Site-ul CCD, site-ul Liceului Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea.

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Înscrierea participanţilor la Simpozion şi Concurs se va face în perioada
20 aprilie 2016 – 12 mai 2016 (pentru elevii şi cadrele didactice din jud. Vâlcea)
20 aprilie 2016 – 20 mai 2016 (pentru elevii şi cadrele didactice din alte judeţe)
Fiecare cadru didactic va expedia prin poștă următoarele:
- Fișa de înscriere (pentru simpozion si concurs).
- Copie a chitanței.
- Acord parteneriat (2 exemplare) semnat și ștampilat de către conducerea unității.
- Lucrările listate ale elevilor participanți la concurs - secțiunea III a) creație literară.
- Posterele, afișele sau desenele de la secțiunea III c) (doar cei care participă la această secțiune)
- Plic autoadresat și timbrat (în valoare de 4 lei) pentru expedierea mapei simpozionului tuturor
participanților.
Aceste materiale vor fi expediate la următoarea adresă:
Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Valcea, Calea lui Traian Nr 43, Rm Valcea, jud. Valcea,
cu mentiunea „In atentia doamnei Negrea Roxana – pentru SIMPOZIONUL si CONCURSUL SPUNE NU
VIOLENTEI”
Fiecare cadru didactic va expedia și on line următoarele (pentru realizarea CD-ului cu ISSN):
- Fișa de înscriere (pentru simpozion si concurs).
- Chitanța scanată.
- Lucrările elevilor participanți la concurs - secțiunea III a), b)
- Lucrarea cadrelor didactice participante la simpozion
Materialele se trimit pe adresa simpozionului: concursviolenta@yahoo.com
Fişierele se vor denumi cu numele autorilor şi al instituţiei.
Cadrele didactice pot participa cu maxim 2 elevi la concurs.
2. REDACTAREA LUCRĂRILOR:
SECŢIUNEA I şi a II - a (simpozion pentru cadre didactice):
Tema: ,,Spune nu violenţei” / ,,Say no to violence” (Secţiunea I) – tipuri de violenţă, combaterea
violenţei şcolare etc.
,,Învăţământul românesc în context european” (Secţiunea a II -a) – tradiţional versus modern
în educaţie, metode de predare-învăţare etc.
Lucrarea va fi redactată în limba română, limba engleză sau limba franceză, maxim 2-3 pagini,
Microsoft Word (pentru editarea CD-ului cu ISSN), format A4, Portret; spaţiere la 1,5 pct, utilizând opţiunea
Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile limbii române, franceze sau engleze.
Setarea paginilor: pagina sus 20mm, jos 20 mm, stânga 20 mm, dreapta 20 mm.
Titlul lucrării: Times New Roman de 14 pt, majuscule, bold, aliniat centrat.
Numele şi prenumele autorului: Times New Roman de 12 pt, bold, aliniat la dreapta, spaţierea la 1.5
pct, la 2 rânduri faţă de titlul lucrării.
Instituţia unde îşi desfăşoară activitatea: Times New Roman de 12 pt, bold, aliniat la dreapta, la un rând
faţă de numele autorului. Nu se admit prescurtări.
Conţinutul lucrării: la 2 rânduri faţă de instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, Times New Roman de
12 pt, spaţierea la 1.5 pct, Justify.

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Size 12, spaţierea la 1.5 pct, Justify. Bibliografia va
conţine: autor, titlu, editura, localitatea, anul, paginile. Se vor menţiona şi sursele preluate de pe internet.
SECŢIUNEA a III – (concurs pentru elevi – clasele III - XII) :
a) creaţie literară (eseu, poezie) – lucrările vor fi redactate în format Word, în limba română, limba engleză
sau limba franceză.
Tema: „Spune nu violenței”.
Redactarea eseurilor: maxim 500 cuvinte, Times New Roman 12, spaţiere la 1,5 pct, utilizând opţiunea
Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile limbii române, franceze sau engleze.
Lucrarile vor conţine titlul, numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele profesorului
coordonator, bibliografia. Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor.
b) multimedia - prezentări Power-Point, filme.
Tema: „Violenţa din jurul meu”.
Prezentările Power-Point vor conţine maxim 15 slide-uri, iar filmele maxim 10 minute.
Prezentările Power-Point pot fi redactate în limba română, limba engleză sau limba franceză şi vor avea
specificată bibliografia.
Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor.
c) postere, afişe, desene – acestea vor conţine mesaje redactate în limba română, limba engleză sau limba
franceză.
Tema: ,,Prevenirea și combaterea violenței”.
Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor.
Lucrările vor avea specificate pe verso următoarele informații: nume și prenume elev, clasa, școala,
localitatea, județul, numele profesorului coordonator. Acestea vor fi expuse în cadrul unei expoziții.
3. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- Cadrele didactice pot participa cu maxim 2 elevi la concurs.
- Cadrele didactice care au elevi înscrişi în concurs (Secţiunea a III-a) trebuie să participe obligatoriu şi la
simpozion (Secţiunea I sau a II-a).
- Nu sunt acceptate lucrările plagiate şi cele care nu respectă cerinţele de tehnoredactare.
- Cadrele didactice participante la Simpozionul și Concursul Naţional ,,Spune nu violenţei” / ,,Say no to
violence” 2016 care doresc să primească mapa simpozionului (conţinând un CD înregistrat cu ISSN precum şi
diplomele de participare) vor achita o taxă în cuantum de 25 RON în contul Asociaţiei “Zâmbete colorate”
deschis la Banca Transilvania – RO19 BTRL RONC RT02 4600 4701.
Atunci când depuneţi banii vă rugăm să precizaţi: Pentru Simpozionul „Spune nu violenţei” (este foarte
important acest lucru, deoarece mai desfăşurăm şi alte simpozioane).
Chitanţa se va scana şi se va trimite pe adresa simpozionului, alături de fişa de înscriere şi lucrările
cadrelor didactice şi ale elevilor. Nu uitaţi să trimiteţi prin poştă un plic format A4, autoadresat şi timbrat
cu timbre în valoare de 4 lei pentru expedierea mapei simpozionului .
Referatele pentru simpozion pot avea unul sau doi autori, dar fiecare cadru didactic va achita taxa separat.
- Elevii care participă la Concursul Naţional „Spune nu violenţei” nu plătesc taxă de participare.

- Persoana de contact: Prof. Negrea Roxana – tel. 0729063482.
- Pentru informaţii suplimentare puteţi trimite mail la adresa cata_elena17@yahoo.com
- Se vor acorda premii I, II, III şi menţiuni în funcţie de secţiune şi nivel de studiu.
- Adresa simpozionului şi concursului este concursviolenta@yahoo.com
4. CALENDARUL Simpozionului şi Concursului Naţional „Spune nu violenţei” / ,,Say no to
violence” 2016
Simpozionul este avizat de ISJ şi CCD Vâlcea şi este înscris în Buletinul informativ al CCD Vâlcea
pentru anul şcolar 2015-2016.
Concursul este avizat de MENCŞ şi este înscris în CAER 2016 - poziţia nr.1593.
1 octombrie 2015 – 1 martie 2016 - Promovarea Simpozionului şi Concursului Naţional „Spune nu
violenţei” / ,,Say no to violence” 2016 pe site-urile www.didactic.ro, www.ccdvalcea.ro.
20 aprilie 2016 – 12 mai 2016 - Înscrierea participanţilor la Simpozion şi Concurs (pentru elevii şi
cadrele didactice din jud. Vâlcea)
20 aprilie 2016 – 20 mai 2016 - Înscrierea participanţilor la Simpozion şi Concurs (pentru elevii şi
cadrele didactice din alte judeţe)
14 mai 2016 - Desfăşurarea Simpozionului şi Concursului Naţional „Spune nu violenţei” / ,,Say no
to violence” 2016 ; premierea participanţilor.
16 mai 2016 – 31 iulie 2016 - Expedierea materialelor prin poştă (CD-ul cu ISSN, diplomele de
participare).

ANEXA 1

CONCURS NAŢIONAL
,,SPUNE NU VIOLENŢEI!”
,,SAY NO TO VIOLENCE!”
2016

FIŞA DE ÎNSCRIERE
ELEVI

SCOALA: ___________________________________________________________
LOCALITATEA: ____________________________________________________
NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC INDRUMATOR: ______
Tel. cadru didactic coordonator: _______________
E-mail cadru didactic coordonator: _______________

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANTI LA CONCURS
Nr.
crt.

Numele si prenumele
elevului

Titlul lucrarii

Sectiunea

Clasa

ANEXA 2

SIMPOZION NAŢIONAL
,,SPUNE NU VIOLENŢEI!”
,,SAY NO TO VIOLENCE!”
2016
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CADRE DIDACTICE

NUMELE SI PRENUMELE : __________________________________________
FUNCTIA DIDACTICA/SPECIALITATEA: _____________________________
SCOALA: ___________________________________________________________
TITLUL LUCRARII: _________________________________________________
SECTIUNEA: ________________________________________________________
ADRESA: ___________________________________________________________
ADRESA unde vor fi expediate diplomele: ________________________________
Telefon: _____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Participare directă / indirectă (trimiterea lucrării pe mail): __________________

