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Rezumatul proiectului: 

Educația nonformală a început să fie apreciată şi la noi în ţară, de aproximativ 10 ani ca o 

completare  pentru  educația formală, adică aceea predată în mod ,,clasic” în instituţiile de învăţământ şi 

este înțeleasă ca o ,,acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează o punte între 

cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică”. Nevoia acestui tip de educaţie a devenit din 

ce în ce mai acută în contextul societăţii actuale şi având în vedere tipologia noilor generaţii de elevi. 

 Prin intermediul acestui tip de educație intrăm  în contact cu o nouă abordare a învăţării, pusă în 

aplicare prin activități plăcute și motivante.  Educația nonformală oferă posibilitatea unor altfel de 

metode, interactive și diversificate, pentru obținerea unor cunoștințe și aptitudini noi, cât și pentru 

punerea acestora în practică.  

Principalele aspecte care atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia și 

faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie.  

 Educația nonformală le permite elevilor implicarea în proiectarea, realizare și desfășurarea unor 

activități, lărgirea orizontului pentru anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini și interese, dar și 

atragerea în aceste activități atât a comunității, cât și a familiei, momente în care se realizează o 

conexiune directă între toți factorii implicați. 

 Rolul profesorului în iniţierea şi organizarea activităţilor de educaţie nonformală este complex, 

necesitând utilizarea unei game largi de abilităţi. În cadrul unei astfel de activităţi, din simplu profesor-

transmiţător de informaţii, el devine actor, reporter, economist, psiholog, informatician, consilier, 

manager, asistent medical etc. 

 Organizarea şi implementarea proiectelor de educaţie nonformală este un proces laborios, care 

presupune efort, fermitate,cooperare,comunicare, răspundere ridicată. De aceea împărtăţirea în rândul 

dascălilor a experienţelor trăite, a reuşitelor, a metodelor noi, a ideilor inovatoare este nu doar o 

activitate bine-venită ci chiar una necesară. 

Proiectele internaționale, fie desfășurate prin programul ERASMUS +, fie prin intermediul 

platformei eTwinning, dau posibiltatea elevilor și profesorilor unei interacționări directe cu partenerii 

tărilor europene, le permit acestora dezvoltarea unei viziuni europene și, totodată, îmbunătățirea 

comunicării în limbile de circulație internațională sau a competenețelor TIC. De aceea, anul acesta, prin 

intermediul acestui simpozion, ne propunem să aducem mai aproape cadrele didactice dornice de a 

acumula noi cunoștințe în acest sens, să încurajăm prin exemple de bune practici și să stabilim 

parteneriate pentru o educație modern și de calitate. 

Simpozionul Educația nonformală – realităţi şi perspective, îşi propune să ofere un cadru 

organizat de prezentare, promovare, diseminare a activităţilor nonformale iniţiate de profesori din 

învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din judeţul Timiş şi judeţele vecine. 

 Acţiunile împărtășite în cadrul acestui simpozion, reprezintă modalităţi de informare şi formare a 

competenţelor necesare realizării unei bune şi corecte educaţii nonformale, de a avea tineri responsabili 

și corecți în viitorul apropiat. 

 

Obiectivele proiectului:  

 Cultivarea pasiunii cadrelor didactice pentru activitățile nonformale; 

 Deschiderea spre dezvoltarea unor deprinderi și competențe prin intermediul educației 

nonformale; 



  Prezentarea rezultatelor obținute în urma desfășurării unor activități nonformale care pot deveni 

exemple în activitatea derulată; 

 Dezvoltarea unor relații de colaborare prin parteneriate între cadrele didactice din instituțiile 

implicate 

 

 

Organizator: Școala Gimnazială Nr. 12, Timișoara 

 

Parteneri: 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ” Dumitru Ciumăgeanu”, Timișoara.- colaborator la 

organizarea activităților; 

 Școala Gimnazială nr. 27, Timișoara -  oferă sprijin în organizarea evenimentului, monitorizare, 

realizarea produsului intelectual 

 Scoala Gimnazială nr. 6, Timișoara - oferă sprijin în organizarea evenimentului, monitorizare, 

realizarea produsului intelectual 

 Scoala Gimnazială nr. 25, Timișoara - oferă sprijin în organizarea evenimentului, monitorizare, 

realizarea produsului intelectual 

 Szkola Podstatova nr. 29 – Polonia – oferă sprijin la nivelul unității în organizarea 

evenimentului; 

 Instituto Comprensivo G. Leopardi - Italia - oferă sprijin la nivelul unității în organizarea 

evenimentului; 

 

 Data desfăşurării simpozionului: 16 aprilie 2019 

 

 Data limită de trimitere a lucrărilor (data poștei): 30 matie 2019 

 

 Simpozionul nu impune taxă de participare. 

 

 

 REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

La simpozionul interjudețean este invitat să participe personalul didactic din învățământul 

preuniversitar, din județul Timiș , din țară și din străinătate, dornice de a schimba impresii și cunoștințe 

ca urmare a activităților derulate. 

  

 

 



 Secţiuni ale simpozionului : 

 

I.  Experienţe nonformale în activitatea didactică  

II.  Educaţie ecologică prin activităţi nonformale 

III.  Proiectele educaționale ERASMUS+/ eTwinning ( aspecte teoretice și exemple de bune 

practici)- prilej pentru diseminarea proiectelor europene. 

 

Cerințe pentru tehnoredactarea referatelor: 

 Cadrele didactice interesate vor anunţa intenţia de participare pe adresa de e-mail: 

scoala12alinab@yahoo.com  până la data de 15.03.2019 prin completarea fișei de înscriere  în care 

trebuie menţionat modul de susţinere al lucrării. 

             Lucrările și rezumatele acestora traduse în limba engleză se vor înainta organizatorilor în format 

electronic  pe adresa de  e-mail:  scoala12alinab@yahoo.com  și pe suport scris la adresa  Bucur Alina, 

Şcoala Gimnazială Nr. 12, Timișoara, judetul Timiș, cu mențiunea pentru ,,Simpozionul internațional”,  

însoţite de acordul de parteneriat semnat în dublu exemplar până la data de 30 martie 2019 (data 

poștei). 

  

 Se va transmite un singur mail care va conține în ordine: lucrarea și fișa de înscriere. 

 Subiectul mailului va fi de forma : nume autor, școala de proveniență . 

 

           Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe: 

a) Vor avea între 2-4 pagini în format A4; 

b) Vor fi scrise în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă  

12, tehnoredactate la 1,5 randuri; 

c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, 

să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind 

drepturile de autor. 

d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie, autor, titlu, editură, localitate, an; 

e) Lucrarea și rezumatul acesteia în limba engleză ( REZUMATUL VA AVEA MAXIMUM 20 

DE RÂNDURI) se va înainta organizatorilor pe suport electronic în termenele stabilite prin 

regulamentul de organizare şi desfăşurare, elaborat de aceştia. Fiecare lucrare poate avea maxim doi autori. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

Simpozion internațional 

Educația nonformală – realităţi şi perspective, Ediția a III-a. 

Aprilie 2019 

 

Numele /prenume cadru didactic................................................................................................. 

Specializarea…………………………………............................................................................ 

Şc./Grăd./Lic./Clubul/Palatul:…………………………………………………………………  

  Adresa instituţiei şcolare: ………………………………………………………………… 

Telefon, adresă e-mail a cadrului didactic coordonator:…………………………………… 

Adresa unde doriţi să primiţi diplomele..................................................................................... 

Tema referatului…………………………………………………………………..................... 

Secțiunea...................................................................................................................................... 

 

 

Particpare : DIRECTĂ / INDIRECTĂ  

Participanții din Județul Timiș au obligația de a fi prezenți la sesiunea de comunicări din data de 22. 04. 2019, 

începând cu ora 16:00. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Şcoala gimnazială nr.12                                      .................................................. 

    Timişoara              .................................................. 

Bd. Regele Carol I, nr. 17             Str. ……………….., nr…........    

Tel. fax 0256 / 493 037                          Tel/Fax ………………..……..  

Nr .............../......................             Nr .............../............................. 

 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

1. Şcoala gimnazială nr. 12, cu sediul în Timişoara, Bd. Regele Carol I, nr. 17, cod fiscal ........., reprezentat 

legal,  d-l. prof Prisecian Nicolae - Eugen, în calitate de director şi doamnele prof. Bucur Alina și prof. Roman 

Carmen  în calitate de profesor organizator. 

 

2. ........................................................................................., cu sediul în .........................., str. 

………………………........................................., nr. ……., cod fiscal …………….., reprezentat legal prin D-l / 

D-na prof. ................................., în calitate de director şi d-na /d-l prof. 

......................................................................., în calitate de coordonator. 

 

 Art. 1.  

Obiectul prezentului contract constă în desfăşurarea unor activităţi educative sub denumirea Educația 

nonformală – realități și perspective, având drept  scop dezvoltarea unor deprinderi și competențe prin 

intermediul educației nonformale 

 

Art. 2. Obligaţiile părţilor contractante: 

 Colaborarea între personalul implicat al celor două instituţii; 

 Suport pentru prezentarea lucrărilor realizate; 

 Va returna acordurile de parteneriat semnate și ștampilate; 

 Partenerii vor mediatiza simpozinul în unitățile școlare din care fac parte; 

 Respectarea termenelor, obiectivelor şi condiţiilor, conform regulamentului de desfăşurare a concursului. 

 

Art. 3. Clauze generale: 

 Se va acorda reciproc sprijin material, logistic şi uman în vederea îndeplinirii obiectivului asocierii; 

 În relaţiile cu autorităţile locale fiecare parte la prezentul contract va fi reprezentată separat, putând 

prezenta şi proiecte comune; 

 Fiecare unitate va promova imaginea organizaţiei partenere, atunci când acest lucru se impune; 

 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării protocolului; 

 

Prezentul parteneriat a fost încheiat astăzi, ……………………………..., în două exemplare cu putere de 

original, câte unul pentru fiecare parte. 

  



       Şcoala gimnazială nr. 12 Timişoara                                               ........................................................ 

                      Director,                                                                                 Director, 

       Prof. PRISECIAN NICOLAE - EUGEN                                  ........... ............................................. 

                       

   L. S.        L.S. 


