
	
	

1	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

2	
	

SIMPOZION NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

Educație, spiritualitate, tradiție și modernitate 
prin Alternativa Educațională Step by Step 

în contextul Centenarului Unirii 

 

1.  ORGANIZATOR: Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea 

COORDONATORII SIMPOZIONULUI: 

Antonia NICA – director 

Alin Florin NOVAC-IUHAS – inspector şcolar general 

Florin NEGRUŢIU – inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi pentru religie 

Elena MOŢOC-CHIVARI – inspector şcolar pentru proiecte şcolare 

Raluca ŞEREȘ – inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale 

Virgil BERCEA – episcop 

Paul POPA – responsabil al Biroului Pastoral din cadrul Episcopiei 

Ilie BOLOJAN – primar 

Mihai JURCA – director al Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi 
Regiune 

Carmen LICĂ – director executiv 

Elena Iuliana MIHAI – director programe 

Adriana DOBRIŢOIU – şef departament învâţământ primar  

Carmen BODIU – director 

Cristian CLAPAN – preşedinte asociaţie 

Rodica MUREȘAN – director adjunct 

Ioana SARCA – profesor de Limba și literatura română 

Emilia HAȘ - profesor de Limba și literatura română 

Cornelia VESEA – profesor Învățământ primar  

Lia ȘIPOȘ – profesor Învățământ primar 

Mariana LUCACI – profesor Învățământ primar 

Lorenia NEDEIANU – profesor Învățământ primar 

Krisztina URSU – profesor Învățământ primar 
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ECHIPA DE PROIECT: 

profesor Nicoleta POPA 

profesor Anamaria MEZE 

profesor Elena IACOB 

profesor Dalia MARIAN 

profesor Laura SABĂU                                       

profesor Anamaria ȚIRBAN 

profesor Maria BRISC 

profesor Luminița ABRUDAN 

profesor Camelia ȚÎRȚ 

profesor Traian OSTAHIE  

profesor Alina BROIZAN 

 

2. PARTENERI: 

! LOCALI  

- Inspectoratul Școlar Județean Bihor; 

- Episcopia Greco-Catolică, Oradea, prin Biroul Pastoral; 

- Primăria Municipiului Oradea; 

- CCD Bihor; 

- Asociația Pas cu Pas. 

 

! NAȚIONALI  

" CDEP Step by Step, București. 

 

! INTERNAȚIONALI  

      - Associazione Italiana Maestri Cattolici. 

 

3. GRUP ȚINTĂ 

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și elevilor din ciclurile preşcolar, primar, 
gimnazial şi liceal din toate județele țării.  
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4. ARGUMENT  
 
Simpozionul național cu participare internațională intitulat Educaţie, spiritualitate, 

tradiţie şi modernitate prin Alternativa Educațională Step by Step în contextul 
Centenarului Unirii va marca experienţa dobândită de cadrele didactice care predau în 
alternativa educaţională Step by Step, dar și în școala tradițională. Astfel, lucrările ştiinţifice 
vor evidenţia principiile educaţiei de calitate. 

 Interacţiunile dintre copii şi adulţi sau cele între copii au o influenţă esenţială în 
susţinerea dezvoltării cognitive, emoţionale, sociale şi fizice a şcolarilor, dar şi în promovarea 
învăţării continue. 
 Parteneriatele solide dintre cadrele didactice şi familii încurajează comunicarea şi 
interacţiunile într-un moment în care triunghiul educațional profesor – elev – părinte suferă o 
redimensionare continuă datorită schimbărilor sociale, transformărilor educaționale, 
schimbărilor familiale sau a impactului tehnologiei asupra tuturor. 
 Incluziunea, diversitatea şi valorile democraţiei, prin practicile de zi cu zi, se reflectă 
în activităţi care îl percep pe fiecare copil ca membru al comunității cu drepturi egale. 
 Evaluarea şi planificarea se bazează pe ceea ce ştie elevul, primând interersele şi 
necesităţile grupului, dar şi stilurile şi capacităţile de învăţare ale fiecărui copil. 
 Strategiile didactice promovează curiozitatea, spiritul de explorare, gândirea critică şi 
cooperarea, pentru a asigura succesul tuturor, deoarece predarea eficientă reprezintă o 
adevărată artă și o veritabilă știință. 
 Mediul de învăţare creează siguranţă şi stimulează din punct de vedere fizic şi psihic 
dezvoltarea elevilor, prin explorare individuală şi de grup, prin joc, prin acces la diverse surse 
şi prin interacţiunile cu ceilalţi copii şi cu adulţii. 
 Instruirea programată îmbunătățește procesul de predare–asimilare. Introducerea 
computerului, a tehnologiei moderne, în procesul educațional a dat naștere învățării 
multimedia, care este o formă interactivă de acces la cunoaștere ce presupune participarea 
activă și interactivă a elevilor în procesul de predare–învățare și permite dezvoltarea 
intelectuală a acestora. 
 Inteligența practică trebuie privită de asemenea cu mare interes, deoarece talentul se 
află în declin din pricina tehnologiei folosite uneori în exces. Tehnologia ne ușurează viața, 
însă împiedică dezvoltarea abilităților și ne face vulnerabili. 

Tradiția duce la identitate, identitatea duce la memorie, iar cea din urmă dă naștere 
cunoașterii. Pentru păstrarea adevărului, este necesară păstrarea memoriei primite de la 
înaintași și reînvierea tradițiilor. Educația trebuie să își tragă seva din tradiție. Fără o bună 
cunoaștere a originilor, nu vom putea rezista în fața tendințelor impuse de vremurile în care 
trăim.    
 Dezvoltarea profesională este o responsabilitate a fiecărui cadru didactic. Prin 
participare activă, analiză critică şi parteneriate cu alţi colegi, instituţii din comunitatea locală 
şi nu numai, profesorii îşi sporesc abilitatea de a promova educaţia de calitate pentru toţi 
elevii. 
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5. SCOP 

Promovarea educaţiei de calitate în rândul cadrelor didactice participante la simpozion 
şi al celor care vor ajunge în posesia materialelor ştiinţifice. 

 

6. OBIECTIVE GENERALE 

Să evidenţieze bunele practici din activitatea de educaţie specifice alternativei 
educaţionale Step by Step, care contribuie la formarea competenţelor necesare viitorului adult. 

Să integreze în prezentări un sistem de valori, care să confere durabilitate aspectelor 
educative susţinute, asemeni aspectelor istorice la care se face referire. 

 

7. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII 

5 MAI 2018 

Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea  

 

8. TEMATICA SIMPOZIONULUI 

Tematica unică a Simpozionului este Educaţie, spiritualitate, tradiţie şi modernitate 
prin Alternativa Educațională Step by Step în contextul Centenarului Unirii.  Lucrările 
științifice pot surprinde orice aspect al educației de calitate manifestat în activități desfășurate 
la clasă sau în afara ei, în învățământul alternativ sau tradițional. Ele vizează cadrele didactice 
din ciclurile: preșcolar, primar, gimnazial, liceal (eseuri, referate, planuri de lecţie, proiecte 
didactice, schiţe didactice etc.). Acestea vor fi redactate în format Word. 

Respectivele lucrări vor fi publicate pe un CD cu ISBN, pe care îl va primi fiecare 
participant care dorește publicarea. 

Se acceptă doi coordonatori pentru o lucrare. 
 

Participanții vor putea primi : 
- Diplomă de participare la simpozion național (pentru cei care doresc să participe 

doar în calitate de auditor); 
- Diplomă de participare la simpozion național cu lucrare științifică  (pentru cei care 

au lucrare dar nu doresc publicare). 
- Diplomă de participare la simpozion național cu lucrare științifică și adeverință că au 

publicație  (pentru cei care au lucrare și doresc publicarea pe CD cu ISBN). 
Diplomele vor avea girul științific al ISJ Bihor. 
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9. REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Înscrierea participanţilor – termen limită 25 aprilie 2018  

 Cei care doresc să participe doar în calitate de AUDITOR, să-și anunțe prezența pe 
adresa de e-mail a simpozionului simpozionestm@gmail.com 
 

 Cei care participă cu lucrare (direct sau indirect): 
1. Completează formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1. Completarea  

Acordului de parteneriat, care se regăsește în  anexa nr. 2 nu este obligatorie. 
Formularul de înscriere, Acordul de parteneriat (scanate) și lucrarea științifică se vor 
expedia pe adresa de e-mail simpozionestm@gmail.com. Detalii despre înscriere şi 
participare pot fi obținute la aceeași adresă. 
 

2. Participanții la simpozion FĂRĂ PUBLICARE sunt rugați să precizeze pe Fișa de 
înscriere aferentă simpozionului adresa de e-mail la care doresc să primească 
diplomele.  Participanții la simpozion care doresc PUBLICAREA materialului 
sunt rugați să completeze pe Fișa de înscriere aferentă simpozionului, adresa la care 
doresc să primească coletul (cu Acordul de parteneriat, diploma și CD-ul) și să bifeze 
rubrica potrivită.  

3. Taxa de publicare și de transport a coletului (Acordul de parteneriat, CD-ul și 
diploma) este de 25 lei. Taxa se achită în contul ASOCIAȚIEI PAS CU PAS, NR. 
RO42BTRL00501205C45993XX, cu specificația „pentru simpozion”. Vă rugăm să ne 
trimiteți scanată chitanța prin care se adeverește plata. 

4. Diplomele și CD-urile se vor expedia până la finalul lunii iunie 2018. 
 

 
Condiții de tehnoredactare: 
Lucrările vor fi redactate în limba română, drept urmare e obligatorie folosirea 

diacriticelor. 

La secţiunea simpozion național, condiţiile de tehnoredactare sunt următoarele: 
I. Redactarea lucrărilor (referatelor): 

" se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat Justify); 
" titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 
" la două rânduri de titlu, în dreapta, se va scrie autorul, instituţia și localitatea (Times 

New Roman, 12, Bold); 
" la două rânduri sub numele autorului, se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New 

Roman, 12, spațiu între rânduri de 1,5 ); 
" bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume 

autor, anul (scris între paranteze), titlul (cu caractere italice), editura, locul apariției; dacă luați citate, 
idei de pe internet, copiați link-ul și notați data în care ați făcut acest lucru; 

" acolo unde nu aveți bibliografie, nu este obligatorie consemnarea acesteia; 
" lucrarea trebuie să aibă între 2 și 4 pagini; 
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" lucrarea poate să conțină maxim 3-4 poze, desene; 
" lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, alături de Fișa de înscriere 

și Acordul de parteneriat (scanate); 
" documentul word (lucrarea) va avea denumirea nume.prenume(autor).doc sau .docs. 

 
 În  publicația cu titlul Educaţie, spiritualitate, tradiţie şi modernitate prin 

Alternativa Educațională Step by Step în contextul Centenarului Unirii, vor apărea doar 

lucrările care respectă criteriile menționate anterior. 

 Vă rugăm să urmăriți dacă ați primit confirmarea e-mail-ului pentru 

simpozion! Noi confirmăm primirea tuturor e-mail-urilor. Dacă nu primiți confirmarea 

într-un interval de două zile de la trimitere, vă rugăm să retrimiteți e-mail-ul, deoarece 

nu a ajuns la noi. 

 NU PUBLICĂM lucrările trimise prin wetransfer, dropbox sau alte forme, 

deoarece ori nu ajung la noi, ori se șterg automat înainte ca editura să le preia sau să le 

descarce din e-mail. 

 

10. PROMOVAREA, MEDIATIZAREA, DISEMINAREA 

Simpozionul va fi promovat și mediatizat pe site-ul școlii, prin intermediul mass-
mediei locale, pe pagina de Facebook a Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea.  

Diseminarea Simpozionului se va face în școală, în comunitatea locală şi la nivel 
naţional, prin intermediul paginii de Facebook a școlii și a site-ului școlii; în mass-media 
locală, se va face cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, a tuturor partenerilor 
locali, naţionali şi internaţionali. 
 

11.  CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
a) Scrierea documentației; 
b) Încheierea Parteneriatelor/Protocoalelor de colaborare; 
c) Popularizarea simpozionului; 
d) Primirea fișelor de înscriere și a lucrărilor; 
e) Pregătirea mapelor pentru simpozion; 
f) Editarea adeverințelor, diplomelor, CD-ului; 
g) Organizarea expoziției cu lucrările plastice/poze; 
h) Desfășurarea simpozionului; 
i) Trimiterea documentației către participanți; 
j) Diseminarea rezultatelor simpozionului. 
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Anexa 1 

 

 Fișă de înscriere la Simpozionul Național cu participare internațională 

Educație, spiritualitate, tradiție și  modernitate 

prin Alternativa Educațională Step by Step 

în contextul Centenarului Unirii 

 

Liceul Greco – Catolic Iuliu Maniu Oradea 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: ................................................................................... 

Şcoala: .......................................................................................................................................... 

Județul: ........................................................................................................................................ 

Adresa: ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................                         

E-mail: .......................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Titlul lucrării: .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................

  

Simpozion:   CU PUBLICARE                              FĂRĂ  PUBLICARE  

   PARTICIPARE DIRECTĂ                                PARTICIPARE INDIRECTĂ       

 

                                             Semnătura:                               
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Anexa 2 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
Nr.___________Data______________                                                                                          

Nr.___________Data______________ 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT  

 
 
 

încheiat între:  
 

1. Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr.5, reprezentat de prof. 
Antonia Nica, în calitate de director și  
 

2. …………………………………………………………………………………………..

(denumirea oficială a partenerului ),  

cu sediul în……………………………………………………………………………… 

(adresa oficială a instituției partenere), reprezentat prin 

…………………………………………………….... (numele reprezentantului legal), 

în calitate de ……………….………………. (funcția). 

 
Art.1 Scopul acordului de parteneriat: 
 

Parteneriatul are drept scop colaborarea în cadrul SIMPOZIONULUI NAȚIONAL CU 
PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ intitulat Educație, spiritualitate, tradiție și  
modernitate prin Alternativa Educațională Step by Step în contextul Centenarului Unirii, 
desfășurat pe data de 5 mai 2018, la Oradea. 
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Art.2 Obiectivele colaborării: 
 

a. dezvoltarea relațiilor dintre cele două instituții; 
b. promovarea imaginii ambelor instituții; 
c. apropierea cadrelor didactice din cele două unităţi de învăţământ; 
d. desfășurarea acțiunilor propuse în data de 5 mai 2018. 

 
 
Art 3. Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului: 
 

(1) Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea se obligă să: 
• distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere; 
• colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere pentru simpozion; 
• trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit; 
• mediatizeze simpozionul. 

 
 

(2) Partenerul se obligă să: 
• distribuie regulamentul simpozionului; 
• expedieze lucrările prin  cadrele didactice participante la simpozion pe adresa 

simpozionestm@gmail.com; 
• distribuie cadrelor didactice participante diplomele și adeverințele expediate 

de școala coordonatoare. 
. 

Art.4. Dispoziții finale:  
(1) Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți;  
(2) Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea 

scopului și obiectivelor din prezentul acord. 
(3) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat numai prin acceptul, în scris, 

al părților, prin act adițional care va face parte integrantă din prezentul Acord;  
(4) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 3 luni. 
(5) Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut în Acord atunci când una din părți 

comunică, în scris, celorlalte/celeilalte părți intenția de a renunța la această colaborare. 
(6) Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi _________________, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

   

Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea 

Director partener, 

Prof. Antonia Nica 

 

.............................................................. 

(Denumirea unității de învățământ) 

Director partener, 

Prof. ................................................... 


