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NOTĂ TELEFONICĂ 

Nr:~!./..din f?.!.:f!!.:_~CJ/3 

CATRE, 

"'HNiSTERUL 

INA'fiONALE 

toate unităţile de invăţământ cu personalitate juridică de stat şi particulare 

din judeţul Dolj 

În atenţia doamnelor/domnilor directori, 

Vă transmitem alăturat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

Simpozionului Naţional "Conflictul - un minus în viaţa şcolarului" ce se va desfăşura în 

data de 25 mai 2013 la Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova. 

Acestă manifestare doreşte să vină în sprijinul cadrelor didactice şi să descopere 

tehnici noi de îmbinare a comunicării şi integrării sociale ca soluţie la problematica 

realităţii în care trăim, de clarificare şi rezoivare a conflictelor interioare ale individului şi 

implicit de gestionare a emoţiilor negative ce se dezvoltă în relaţiile interumane. 

Programul desfăşurării activităţii se regăseşte în regulamentul ataşat . 

Inspector Şcolar de Specialitate IDI, 
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CONFLICTUL- UN MINUS ÎN VIAŢA ŞCOLARULUI 

SIMPOZION NAŢIONAL 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

1. ARGUMENT 

Argument 

Motto: "Jumătate din problemele lumii sunt datorate neinţelegerilor.Cealată jumatate sunt 
datorate inţelegerilor. .. " 

Graniţa trasată între înţelegere şi neînţelegere este deseori atât de fiaravă încât devine 
invizibilă. Din păcate însă consecinţele ce decurg de aici sunt extrem de vizibile mai ales 
atunci când acestea se manifestă prin atitudini şi comportamente antisociale. 

Comunicarea a devenit unul dintre cuvintele "la modă", ale vremurilor noastre, ce 
multiplică activitaţile sau evenimentele pe care le reprezintă şi care tinde să-şi lărgească aria 
de semnificaţii tocmai datorită interesului de care se bucură. Comunicarea modernă pare a se 
adresa, din această perspectivă, tuturor în general si nimănui în particular. 

Aparent paradoxal, în tot acest ocean de comunicare ce ne înconjoară, simţim mai peste 
tot absenţa unei comunicari reale: aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru interlocutori 
deosebiţi ca pregatire şi experientă; stările emoţionale, sentimentele şi intenţiile cu care 
interlocutorii participă la comunicare deformează mesajul; ideile preconcepute şi rutina 
influenţează receptivitatea; diferenţele culturale par a fi, mai mult ca niciodată, obstacole de 
netrecut. Dincolo de aspectele mai puţin plăcute ale comunicarii se dezvăluie însă o 
certitudine: epoca modernă reprezintă apogeul comunicarii. Progresul tehnico-ştiinţific a 
favorizat apariţia telegrafului, a telefonului, dezvoltarea rapida a mass-media si a internetului, 
intensificând comunicarea intre indivizi, comunitaţi, culturi. 

Umanitatea, fie că ne place sau nu să o recunoaştem, este condamnată a cauta la infinit 
calea de mijloc dintre comunicare şi absenţa ei. A1ia de a comunica nu este exclusiv un proces 
natural ori o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm să comunicăm. De aceea trebuie să 
întelegem , să aprofundam, să învaţăm ce şi mai ales cum (în ce mod) putem folosi 
cunosţintele noastre mai eficient. Orice comunicare implică creaţie şi schimb de înţelesuri. 
Aceste înţelesuri sunt reprezentate prin "semne" şi "coduri"iar oamenii au o mare nevoie să 
"citească", să descifreze corect înţelesul tuturor acţiunilor umane. 

Observarea si înţelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienţi referitor la 
realitatea socială în care ne dezvoltăm individualitatea. 

Acest simpozion îşi propune să descopere tehnici noi de îmbinare a comunicării şi 

integrării 

sociale ca soluţie la problematica realităţii în care trăim, de clarificare şi rezolvare a 
conflictelor interioare ale individului şi implicit de gestionare a emoţiilor negative ce se 
dezvoltă în relaţiile interumane. 
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Obiectivul general al activităţii/Scopul: 

CUNOASTEREA SI CONŞTIENTIZAREA STRÂNSEI LEGĂTURI CE EXISTĂ ÎNTRE COMUNICARE SI 
INTEGRARE SOCIALĂ PRECUM ŞI PUNEREA IN PRACTICĂ, CORELAREA CUNOŞTINŢELOR 
DOBANDITE DE ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE ŞTIINŢE SOC/O-UMANE. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor, a atitudinilor şi practicilor parentale; 

• Comunicarea eficientă şi rezolvarea creativă a conflictelor; 

• Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor; 

• Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinirea parteneriatului educaţional 
între şcoală şi familie, familie-copil, profesor-elev şi părinte-profesor; 

• Antrenarea resurselor instituţionale profesionale şi umane din comunitate în educaţia 
părinţilor; 

• Sprijinirea dezvoltării socio-educative a copilului şi familiei în cadrul comunităţii locale. 

Grupul-ţintă: Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţăroântul preuniversitar, 

consilierilor scolari şi părinţilor elevilor 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia) 

25 MAl 2013 09:00- 13:00 ŞCOALA 

CRAIOVA 

GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" 

SECŢIUNI 

• Secţiunea 1: Barierele În comunicare- sursă a conflictelor dintre generaţii 
• Secţiunea 2: Cauze ale inadaptării sociale 
• Secjiunea 3: Exemple de bune practice (exemple concrete aplicate în activitatea 

instructive-educativă, studii de caz). 

Echipa de coordonat·e a activităţii de perfecţionare: 

• Prof. Ionela Alina PEŢA,Director Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 
• Prof. Gabriela MARINESCU- CSAP Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 
• Prof. Cristina MITRICĂ, Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, Şcoala Gimnazială «Nicolae Bălcescu » Craiova 
• Prof. Tania STUP ARU , Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 
• Prof. Maria IRIMESCU, Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 
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• Prof. Olga CĂLIN, Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 

• Prof. Carmen BEJENARU, Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Craiova 

• Prof. Anda NEDELCU, Colegiul Telmic "Costin D. Neninţescu" CRAIOVA 

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

1. 2-4 pagini fom1at A4; . · 

2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri; 

TITLUL: Majuscule, Times New Roman de 14 pt, bold, aliniat centrat. 
Numele şi prenumele autorului/autorilor (maxim 2 autori), instituţia unde îşi 
desfăşoară activitatea, specialitatea, Times New Roman de 12 pt; aliniat 
dreapta. 
Bibliografia: se vor consemna (3-4 titluri) la sfârşitul lucrării în următoarea 
ordine: nume, prenume, autor, titlul lucrării, oraş, editură, an. 

3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze. aspecte cu un grad de interes ridicat, din 

tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe 

personale. 

4. Lucrările vor fi însoţite debibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, 

an), precum şi de tmrezumat de maxim o jumătate de pagină. 

5. Lucrările pot avea 2 autori, cazîn care fiecare participant va primi câte o 

diplomă de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate. 

Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere (Anexa 1) şi chitanţa scanată se vor trimite toate odată 

la următoarea adresă de e-mail: simpozioncomunicareconflict@vahoo.ro . 

Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii 

pentru care este scris materialul. Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament; de 

exemplu dacă la simpozion participă doanma Elena Popescu pentru secţiunea Barierele in 
comunicare - sursă a conflictelor dintre generaţii, atunci subiectul e-mail - ului va fi Elena 

Popescu - Coriflictul-un minus în viaţa şcolarului - Barierele in comunicare - sursă a 
conflictelor dintre generaţii, iar fişierul se va denumi cu acelaşi nume. 

Înscrierea se poate face şi direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare situată pe Srada 

Traian Lalescu, nr. 6, cartier Rovine, pe bază de chitanţă. 

Vă mgăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române. 

Vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile. 
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Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 
Prezenta cadrelor didactice din judetul Dolj este obligatorie. 

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ 

Taxa de participare de 25 Ron va fi depusă în contul IBAN 
ROSSCECEDJ0137RON0157422 deschis la CEC Bank SA Craiova. Se va specifica pe 
documentul bancar: Pentru Simpozionul National "Conflictul - un minus în viata 
şcolar ului". 

Taxa de participare poate fi depusă şi direct Ia secretariatul unităţii şcolare organizatoare 
situată pe Strada Traian La!escu, nr. 6, cartier Rovine şi va fi necesară pentru a acoperi costul 
mapei de participare (diplomă de participare, programul activitatii, inscriptionare CD cu 
ISSN, taxă expediere diplomă de participare şi CD). 

Persoana de contact: 

• Prof. Gabriela MARINESCU- gabriela calin73@,yahoo.com, 0741 042 973. 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
Casa Corpului Didactic Dolj 

Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" 

ANEXAt 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL NATIONAL 
CONFLICTUL- UN MINUS ÎN VIAŢA ŞCOARULU/ 

EDITIA! 

Date despre participant: 

Nume: -------------------------------------------
Prenume: ____________________________________________ _ 
Adresă: 

------------------~--------~-------------------

Localitate: __________ __ Judeţ: __________ _ 
Telefon: 

Adresă d_e_e_-I_n_a::il-: ===------c-------------------------
Loc de muncă/ Unitatea şcolară:·_--------------------------------
Specialitatea 

Nume: 
Prenume: ----------------·-------------------------
Adresă: ____________________________________________________ __ 

Localitate: __________ __ Judeţ: ____ _ 
Telefon: -----:-:----
Adresă de e-mail: -------------------------------
Loc de muncă/ Unitatea şcolară:----------------------------------
Specialitatea'--------------------

Date despre lucrare: 
Tema lucrării: -----
Secţiunea : -------------------------------------------------

Taxă de pat·ticipare : 
!. Am plătit taxa de participare la banca 
2. Am plătit taxa de participare la şcoală 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrăt·ii (subliniaţi) 
flip-chart, videoproiector, calculator, televizor, CD-player etc. 
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