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Motto: “Familia este nucleul civilizaţiei.”    

Will Durant  

  

  

SIMPOZION NAŢIONAL 
  

„FAMILIA   PORTRETUL SOCIETĂŢII” 
  

APRILIE  201 8   

      TIMIȘOARA   
  

  

  

  



 

 

ARGUMENT  
  
Simpozionul Național “Familia portretul societății” reprezintă o oportunitate de a 

reflecta asupra felului în care familiile, relațiile de colaborare părinte – copil – școală sunt 

afectate de schimbările sociale şi economice – şi asupra a ce putem face noi pentru a consolida 

familiile, cât și asupra rolului pe care îl are familia în educația copilului.  

Activitățiile derulate în cadrul simpozionul național “Familia portretul societății” 

reprezintă un punct de pornire pentru educația economică aplicată și le da factorilor implicați 

posibilitatea interacțiunii cu comunitatea, determinând competențe și atitudini pozitive esențiale 

pentru viața personală și profesională, aduce părinții mai aproape de școala și școala mai 

aproape de comunitate.  

Simpozionul Național “Familia portretul societății” își propune implicarea activă a  

elevilor, părinților și a cadrelor didactice în viața socială a comunității și promovează 

acțiunea civică democratică.  

  

SCOPUL SIMPOZIONULUI  

Promovarea schimbului de experiență în vederea dobândirii unei imagini în ceea ce 

privește formarea și educarea copiilor în școală și familie, colaborarea școală – familie,  

promovarea dialogului, a comunicării și colaborării între cadrele didactice din unități școlare 

diferite.  

  

OBIECTIVE  

• sensibilizarea cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă 

familia în societatea contemporană, dar și o buna ocazie de a celebra uniunea dintre soț, 

soție și copii;  

• stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ, culturale și societățile 

private din Timișoara precum şi schimbarea mentalităţii  faţă de  copiii cu  CES;    

• descoperirea şi dezvoltarea calităţilor  morale;  

• descoperirea  şi  dezvoltarea  aptitudinilor  artistice la  elevii;  

• dezvoltarea gândirii și capacităţii creatoare, a simţului estetic;  

• valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei democratice 

și artistico-plastice.  

  



TEMATICA  

  

Simpozionul “Familia – portretul societății” se desfăşoară sub forma unei sesiuni de referate 

și comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice, reprezentanţi ai autorităţilor locale și concurs de 

creații artistice pentru elevi.  

  

1. Sectiunea I (pentru profesori) : Comunicări științifice (eseuri, prezentări Power Point, 

articole, lucrări științifice) pe tema familiei;  

2. Sectiunea II ( pentru elevi): Concurs Național ,,Familia mea” cu lucrări realizate de elevi, la 

secțiunea:  

- Creații literare (poezie, compuneri, eseuri) 

 -   Creații artistice (desen, pictură, colaj)  

-    Postere, fotografii  

  

  

TIPUL SIMPOZIONULUI  

  

- Național  

    

ORGANIZATORI  

  

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  

- Liceul Teoretic Special ,,IRIS” Timișoara  

  

PARTENERI  

- Asociația Pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Ambliopi și Nevăzători ,,Iris” Timișoara   

- Palatul Copiilor Timișoara  

- Asociația Nevăzătorilor Timiș  

Parteneri media :  mass-media locală  

  

GRUPUL ȚINTĂ:  

  

 CADRE DIDACTICE, PSIHOLOGI, ASISTENȚI SOCIALI, ETC.  

 PĂRINȚI, ELEVI  

 ALȚI FACTORI IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIE  

  

 LOCUL DE DESFĂȘURARE: LICEUL TEORETIC SPECIAL,, IRIS”  TIMIȘOARA  

  

 DATA DESFĂȘURĂRII: 20.04.2018  

  



 

  

INVITAȚI  

- Reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș  

- Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș  

- Cadre didactice  

- Părinți  

  

ECHIPA DE ORGANIZARE  

  

Coordonatori:  

 Prof. Rein  Elena, Director - Liceul Teoretic Special ,, Iris” Timișoara;  

 Prof.Lazsadi Ileana, Director Adj.- Liceul Teoretic Special,, Iris” Timișoara;  

 Prof. Brăileanu Dorin, Coordonator Proiecte  Și Programe Educative - Liceul Teoretic Special  

,,Iris” Timișoara;  

Organizatori:  

 Prof. Turcu Marika - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Konnerth Gabriela Silvia - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Nedelcu Adriana - Liceul Teoretic Special ,, Iris” Timișoara  

 Prof. Neag Patricia -  Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Anghel Teodora - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Gabor Amalia - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Puca Anamaria - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Vălcan Simona - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Grosu Daniela - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Pleșa Cristina Elena - Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

  

COMISIA ȘTIINTIFICĂ:  

 Prof. Aura Codruța Danielescu – Inspector General I.S.J.Timiș  

 Prof. Ladislau Domolki - Inspector Școlar Pentru Activități Extrașcolare  

 Prof. Diana Bumbăcilă – Inspector Școlar De Specialitate În Învătământul Special Și  

Special Integrat I.S.J. Timiș  

 Prof. Elena Rein – Director Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Lazsadi Ileana – Director Adj. Liceul Teoretic Special ,,Iris” Timișoara  

 Prof. Dorin Brăileanu - Coordonator Proiecte Și Programe Educative, Liceul Teoretic 

Special ,,Iris” Timișoara.  



CERINȚE PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR  

1. SECȚIUNEA I:  

  

 Lucrarea va fi redactată pe formatul A4, la un rând, cu margini de 20 mm.     

 ( text aliniat „ justified”), obligatoriu cu caractere româneşti (DIACRITICE), font: „Times New 

Roman”de 12. Titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat; la doua rânduri de titlu se va începe 

redactarea textului propriu zis).  

(Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra originalității, faptul că nu a mai fost 

publicată în altă parte, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menționată în 

lucrare/prezentare).  

Autorii  îşi asumă conţinutul lucrării. Organizatorii îşi declină orice responsabilitate 

în acest sens. (anexa-Declarație).  

  

2. SECȚIUNEA II  

  

Fiecare cadru didactic coordonator poate participa cu maxim 2 lucrări ale elevilor.    

Lucrările elevilor se trimit prin poștă. Plicul  cu lucrări va conține și un plic autoadresat 

timbrat pe adresa Liceul Teoretic Special Iris, str. Cosminului, nr. 40, Timișoara, jud. Timiș.  

       La concurs pot participa elevi din: învățământ primar, gimnazial și liceal. 

      Tema concursului este următoarea: ,, Familia mea” 

       Concursul se va desfăşura pe 3 secţiuni: 

- Creații literale ( poezie, compuneri, eseuri) 

- Creații artistice ( desene, pictură, colaj) 

- Postere, fotografii. 

Un elev poate intra în concurs cu maximum o lucrare / secțiune, la alegere. Lucrările 

participante la secţiunea ,, Creații artistice ( colaj, desen, pictură ) și creații literare vor fi realizate 

în format A4  (bloc mic de desen), respectând tematica de concurs.              

- Creaţiile literare  vor surprinde în mod artistic tematica proiectului. Lurările vor avea  

minim o pagină A4. Lucrările elevilor ( poezie, compuneri, eseuri) vor fi  tehnoredactate în 

Word, Times New Roman de 12, la un rând cu margini de 20 mm, obligatoriu cu caractere 

româneşti (DIACRITICE).  

    Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru a 

preveni anonimatul lucrărilor, vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi pe fiecare 

lucrare, în colţul din dreapta jos pe verso.  

 

 



 
UNITATEA ŞCOLARĂ............................................................................................................ 
 
NUMELE  ŞI PRENUMELE  
 ELEVULUI............................................................................................................................ 
 
CLASA.................................................................................................................................. 
 
SECŢIUNEA ......................................................................................................................... 
 
TITLUL  LUCRĂRII................................................................................................................. 
 
CADRUL DIDACTIC  COORDONATOR................................................................................... 
 
LOCALITATEA/JUDEȚ........................................................................................................... 
 

 

FOARTE IMPORTANT să nu se intervină absolut deloc în lucrările copiilor, deoarece 

în primul rând se scade nivelul competiţiei, iar în al doilea rând se îngrădeşte afirmarea sinceră 

a preşcolarului, a școlarului, respectiv a liceanului diminuându-i munca de creaţie care trebuie 

să-i aparţină în totalitate.  Lucrările în care intervenţia adultului e vizibilă nu sunt  expuse, 

neintrând astfel în concurs. 

 Nu se admit contestații.  

Materialele trimise nu vor fi returnate. 

 

  

REGULAMENTUL  

• Înscrierea la concurs se va face prin completarea și trimiterea prin e-mail a fișei de 

înscriere;  

• Termenul limită de trimitere a fișei de înscriere completate este 13.04.2018;  

• Vor intra în concurs doar materialele care respectă condițiile de realizare a lucrărilor;  

• O lucrare la Comunicări științifice poate avea unul sau cel mult doi autori;  

• Lucrarea să fie astfel realizată încât să evidenţieze cât mai bine tematica;  

• Materialele să fie creația autorului și nu preluate de altundeva – NU SE ACCEPTĂ  

MATERIALE COPIATE, MODIFICATE SAU PRELUATE DE PE INTERNET SAU 

ALTE SURSE.  

• Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial 

și liceal.  

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.  

            Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.  



Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică.  

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, pentru fiecare secțiune și nivel de vârstă, precum  

şi diplome de participare, tuturor elevilor participanţi şi adeverințe cadrelor didactice 

îndrumătoare.  

    

3. Participare : DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ  

 

INFORMAȚII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ   

A) Înscrierea participanţilor:   

  

Înscrierea se va face în perioada 12.02 – 13.04.2018:   

 în format electronic pe adresa de email: simpozion2018familia@gmail.com (sectiunea I - 

fișă de înscriere + lucrare + parteneriat);  

 prin poștă la adresa Liceul Teoretic Special Iris, str. Cosminului, nr. 40, Timișoara, jud. 

Timiș.(secțiunea II - fișă de înscriere + lucrare).  

  

B) Depunerea lucrărilor:   

1. Pentru secțiunea I: Lucrările și fișa de înscriere se depun în format electronic 

în perioada  12.02–13.04.2018, prin e-mail: simpozion2018familia@gmail.com  

2. Pentru secțiunea II : Lucrările și fișa de înscriere se trimit în perioada   

            12.02 - 13.04.2018.  

  

C) Nu se percepe taxă de participare  

  

  

D) Graficul de desfășurarea al simpozionului național ,,Familia Portretul Societății” și 

Concursul Național ,,Familia Mea”  

  

- 12.02-13.04.2018 înscrierea și primirea lucrărilor  

- 20.04.2018 desfășurarea simpozionului și jurizarea lucrărilor de către organizatorii și partenerii 

concursului. 

- 23.04.2018-15.06.2018 trimiterea diplomelor/CD-urilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E) Rezultate:  

1. Creșterea gradului de implicare a părinților în activitățile organizate de școală;  

2. Conștientizarea  de către elevi, părinți a importanței dezvoltării unei familii armonioase 

pentru integrarea în societate;  

2. Realizarea unei reviste cu ISSN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul 

simpozionului (revistă în format electronic); revista va fi postată pe site-ul școlii.  

    

  

D)  Activități de promovare, diseminare, mediatizare  

  

       Activitățile simpozionului vor fi mediatizate și diseminate pe site-ul școlii, pe platforme și 

site-uri din domeniul educației. De asemenea, activitățile simpozionului național vor fi 

mediatizate prin intermediul mass-media.   

  

PERSOANE DE CONTACT:  

  

Prof. Dorin Brăileanu-telefon 0721334849  

  

  

PARTICIPANȚII VOR PRIMI :  

  

• Diplomă de participare cu lucrare proprie  la simpozion  

• Diplomă cu premiul/participare pentru elevi la concursul național “Familia mea”  

• CD-ul simpozionului  

  

  

Cu respect, Echipa Simpozionului  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 FISĂ DE ÎNSCRIERE  

    SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

                     „FAMILIA  PORTRETUL SOCIETĂŢII”  
 APRILIE 2018 TIMIȘOARA  

  

(se trimite pe e-mail la simpozion2018familia@gmail.com )  

  

Nume şi prenume:.............................................................................................................................  

Profesia: .................... …..................................................................................................................  

Numele unităţii de învăţământ: .......................................................................................................  

Adresa participantului:  

Localitatea.........………………………… Str..........................................................., bl.........., 

sc........., et........, ap.........., judeţul .............................................................. cod poştal ..................  

Telefon (personal/de contact) : ……………………………………………………........................  

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

Secţiunea……………………….……………………......................................................................  

…………………………………………………………………………………………....………..  

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

Modul participării (direct/indirect) ..................................................................................................  

Optez/nu optez pentru publicarea lucrării  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 



Liceul Teoretic Special IRIS Timișoara    Școala: str. 

Adresa: Cosminului, nr. 40                                     Adresa:   

Tel. 0256/ 489.700                                                    Tel.   

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

                      

       Director,                        Director,  

Prof. REIN ELENA    

  

 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL           

„FAMILIA PORTRETUL SOCIETĂŢII” 

Februarie – Iunie 2018  

TIMIȘOARA  

 

ACORD  DE  PARTENERIAT  

Încheiat astăzi,  ……………..………..  între:  

  

1. Aplicantul Liceul Teoretic Special IRIS Timisoara, reprezentat de prof. Rein Elena și prof. 

Lazsadi Ileana în calitate de directori, si prof. Brăileanu Dorin în calitate de 

coordonator/organizator al Simpozionul Național „Familia Portretul Societăţii”, Februarie  

– Iunie 2018, Timișoara.  

2. Participant……………………………………….....…………………………………..…….,  

reprezentat de ………………………………….…...…………………, în calitate de director şi  

……………………………………………………………………în calitate de  participant  la 

activităţile simpozionului.  

   

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în perioada februarie – 

iunie 2018  

            

Aplicantul se obligă:  

- să mediatizeze regulamentul simpozionului;  

- să desfăşoare activităţile propuse în proiect conform regulamentului elaborat;   

- să promoveze activităţile propuse în proiect;  

- să implice comunitatea locală şi pe toţi cei interesaţi în realizarea cu succes a simpozionului; - 

să expedieze certificatele de participare şi premiile; - să mediatizeze rezultatele simpozionului.  

Instituţiile participante se obligă:  

- să respecte regulamentul de participare la activităţile simpozionului;  

- să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului 

stabilit.  

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

  

 



DECLARAȚIE  

       

  

            NUMELE SI PRENUMELE:____________________________________________  

  

• ADRESA:  

______________________________________________________________________  

• TELEFON:  

______________________________________________________________________  

• UNITATEA ȘCOLARĂ:  

______________________________________________________________________  

• LOCALITATEA:  

______________________________________________________________________  

• JUDEȚUL:  

______________________________________________________________________  

• FUNCȚIA DIDACTICĂ:  

______________________________________________________________________  

• TITLUL LUCRĂRII:  

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

  

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI 

PARTICIPA LA SECȚIUNEA SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI 

FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA EI A FOST 

UTILIZATĂ DOAR BIBILOGRAFIA MENȚIONATĂ ÎN 

LUCRARE/PREZENTARE. 

 

  

  

  

  

DATA,                                                                                               SEMNĂTURA,  

  

  

  

  

  

 



 FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

la Concursul Naţional 

“Familia, portretul societăţii” 

Concurs organizat de Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara 

Numele şi prenumele coordonatorului…………………………………………………...……….………. 

Specialitatea………………………………………………………………………………………….….… 

Unitatea de învăţământ…………………………………………………………………………..…….….. 

Judeţul……………………………………………………………………………………….………..…... 

 

Adresa unde se vor trimite diplomele 

Numele şi prenumele……………………………………………………………………………………… 

Strada……………………………………..Nr……………………………………………………...….….. 

Localitatea …………………………………………………cod…………………………………….......... 

Judeţul…………………………………………………………………………………………………...… 

Telefon………………………………………………………………………………………………...…... 

Adresă e-mail cadru didactic………………………………………………………………………...……. 

                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

    Cadru didactic, 

 

 

 

Elevi / preşcolari participanţi: 

Nr. 

crt. 

 
Numele şi prenumele 

 
Clasa/grupa 

 
Secţiunea 

1. 
   

2. 
   

3.    

 


