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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN

Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii românești
Ediția I, 16 februarie 2019

1. PREZENTARE GENERALĂ
Organizatorii concursului sunt: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Școala Gimnazială Nr.
7, Structură a Colegiului Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu și Asociația cultural-istorică „Dumitru și
Maria Pleniceanu”.
Participarea la acest simpozion este opțională și individuală. Se adresează cadrelor
didactice de la toate nivelurile de învățământ și elevilor din clasele V-VIII din învățământul de
stat și privat din Gorj.
Pentru popularizarea simpozionului și pentru informații suplimentare privind organizarea și
desfășurarea acestui concurs, toate materialele se vor găsi pe site-urile instituțiilor organizatoare.
La acest simpozion NU se percep taxe de participare din partea cadrelor didactice și
elevilor sau alte contribuții financiare.

2. SCOPUL CONCURSULUI
Dascălul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea generațiilor viitoare, în
desăvârşirea personalităţii acestora. Misiunea dascălului nu a fost nicicând una tocmai ușoară, deși astăzi
este tratată cu superficialitate și cu prejudecăți de societatea contemporană. Un dascăl bun este acea
persoană care dovedește, în egală măsură, umanism (în general) și dragoste de copii (în special),
spirit de obiectivitate, dreptate, principialitate, cinste, curaj, corectitudine, răbdare, optimism,
modestie, fermitate, stăpânire de sine. Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este mai
mult decât un reputat profesionist, este artistul desăvârșit în meseria lui. El este cel care are
conștiința responsabilității și a misiunii sale, care înseamnă să arzi ca o lumânare pentru a-i lumina
pe alții, adică să te dăruiești în totalitate, în mod dezinteresat.
Dascăl al Școlii Primare din Vădenii Gorjului, Toma Becherete a fost unul dintre învățătorii de
altădată, care prin har, pricepere și pregătire a sădit în sufletul a generații și generații de elevi dragostea de
2

carte. S-a născut în 1904, în același an în care Dumitru și Maria Pleniceanu ridicau la Vădeni o școală
primară pentru fiii și fiicele celor care trudeau pe moșia lor. A educat în spiritul vremii, timp de peste patru
decenii, vlăstarele de altădată, astăzi oameni care nu și-au uitat niciodată dascălul, urmându-i în viață
îndemnurile și tot ceea ce au învățat de la „domnul învățător”.

Prin Simpozionul Județean „Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii românești”,
ediția I, 2019, organizatorii își propun să omagieze dascălii de altădată, să-i readucă în memoria
posterității pe acești veritabili „apostoli ai neamului”.

3. DURATA ŞI STRUCTURA SIMPOZIONULUI
Simpozionul județean „Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii românești” se
adresează cadrelor didactice de la toate nivelurile de învățământ și elevilor din clasele V-VIII și se
desfăşoară în data de 16 februarie 2019. Lucrările participante la cele două secțiuni vor apărea în
două volume cu ISBN, pentru fiecare secțiune în parte.
Participanții la cele două secțiuni ale simpozionului vor redacta o lucrare de 3-5 pagini,
(medalion, reportaj, interviu, schiţă biografică, eseu, amintire, evocare, portret sau povestire
despre un dascăl sau o școală de odinioară; lucrările pot fi însoțite de ilustraţii diverse, portrete,
fotografii, documente păstrate în arhive, extrase din presa vremii etc.), precizând bibliografia
consultată, în Word, font Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere 1,5.

4. DESFĂȘURAREA ȘI ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI
Simpozionul Județean „Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii românești”,
ediția I, se va desfășura în data de 16 februarie 2019, la Școala Gimnazială Nr. 7, Structură a
Colegiului Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu, începând cu ora 10.00.
Simpozionul cuprinde 2 secțiuni:
1. Secțiunea pentru profesori: „Dascăli și școli de odinioară”, cu participare directă sau
indirectă,
2. Secțiunea-concurs pentru elevi „Chipul dascălului prin ochi de copil”, cu participare
indirectă.

4.1. Înscrierea la SECȚIUNEA pentru profesori „Dascăli și școli de odinioară”
Participarea la secțiunea pentru profesori este validată cu condiţia ca lucrările transmise să
fie însoţite de Fișa de înscriere, aceasta conținând datele de identificare ale cadrelor didactice
participante la simpozion. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se
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referă la: 1. Nume şi prenume; 2. Unitatea școlară; 3. Titlul lucrării; 4. Număr de telefon și adresă
de email valide. Lucrările realizate de participanţi, împreună cu Fișele de înscriere, vor fi transmise
prin e-mail, la adresa: asociatiapleniceanu@yahoo.com, până la data de 14 februarie 2019.
Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la
simpozion şi în consecinţă va anula participarea la acesta. Lucrările participante vor apărea într-un
volum cu ISBN.

4.2. Înscrierea la SECȚIUNEA-CONCURS pentru elevi: „Chipul dascălului prin ochi de
copil”
Participarea la secțiunea concurs este validată cu condiţia ca lucrările transmise să fie
însoţite de Fișa de înscriere, aceasta conținând datele de identificare ale elevilor participanți la
concurs. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se referă la: 1. Nume şi
prenume; 2. Unitatea școlară și clasa; 3. Profesorul coordonator; 5. Număr de telefon de contact
sau adresă de e-mail valide. Lucrările realizate de participanţi, împreună cu Fișele de înscriere, vor
fi transmise prin e-mail, la adresa: asociatiapleniceanu@yahoo.com, până la data de 14 februarie
2019. Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite
înscrierea la concurs şi în consecinţă va anula participarea la acesta.
4.2.1. Desfăşurarea concursului
O comisie formată din cinci membri va evalua în data de 15 februrie 2019 lucrările
transmise de participanţi, în funcţie de calitatea redactării acestora fiind acordate premii
câştigătorilor (diplome și medalii pentru Locurile I, II, III și Mențiune, conform precizărilor din
prezentul Regulament). Toți elevii vor primi diplome de participare. Lucrările premiate vor apărea
într-un volum cu ISBN.

5. ALTE DISPOZIŢII
Participarea la Simpozionul Județean „Toma Becherete. Dascăli și destine în slujba școlii
românești”, ediția I, implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament de
organizare și desfășurare.
Persoane de contact:
-

Prof. Andrei Popete, tel. 0767/88.90.86

-

prof. Maria Drăgulescu, tel. 0766/36.12.39
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FIŞA DE ÎNSCRIERE PROFESORI
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN

TOMA BECHERETE. DASCĂLI ȘI DESTINE
ÎN SLUJBA ȘCOLII ROMÂNEȘTI
16 FEBRUARIE 2019
SECȚIUNEA PENTRU PROFESORI
„DASCĂLI ȘI ȘCOLI DE ODINIOARĂ”
Nume şi prenume: __________________________________________
Unitatea de învăţământ: ______________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

Telefon: ________________________________
E-mail: _________________________________
Optez pentru:
□ PARTICIPARE DIRECTĂ, în data de 16 februarie 2019, la
Școala Gimnazială Nr. 7, Structură a Colegiului Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu,
începând cu ora 10.00.
□ PARTICIPARE INDIRECTĂ
Optez / nu optez pentru publicarea lucrării în volumul cu ISBN: □ DA; □ NU
* Lucrările, însoțite de fișa de înscriere, vor fi trimise până în data de 14 februarie
2019, la adresa de email: asociatiapleniceanu@yahoo.com

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN

TOMA BECHERETE. DASCĂLI ȘI DESTINE
ÎN SLUJBA ȘCOLII ROMÂNEȘTI
16 FEBRUARIE 2019
SECȚIUNEA – CONCURS PENTRU ELEVI
„CHIPUL DASCĂLULUI PRIN OCHI DE COPIL”
Nume şi prenume elev: ____________________________________
Unitatea de învăţământ: ___________________________________
Profesor coordonator: _____________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________________________
___________________________________________________________________

Telefon: ________________________________
E-mail: _________________________________
Optez / nu optez pentru publicarea lucrării în volumul cu ISBN: □ DA; □ NU
* Lucrările, însoțite de fișa de înscriere, vor fi trimise până în data de 14 februarie
2019, la adresa de email: asociatiapleniceanu@yahoo.com

Colegiul Auto „Traian Vuia”
Târgu-Jiu
Str. B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 342,
Email: scoalaauto@yahoo.com
Nr. 957 / 7.12.2018

Asociația cultural-istorică
„Dumitru și Maria Pleniceanu”
Str. B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 495B,
Târgu-Jiu;
Nr. 65 / 7.12.2018

…………………………………………………………….
……………………………..…… (unitate școlară)
Str. ………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………
Nr. _____ / ____________

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
I. Părţile acordului de parteneriat:
Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între:
Colegiul Auto „Traian Vuia”, structura Școala Gimnazială Nr. 7, cu
sediul în Târgu-Jiu, Str. B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 369, tel. 0353/401.760,
reprezentată prin prof. Oprea Mariela Rodica, în calitate de director și
prof. Drăgulescu Maria, în calitate de coordonator structură,
Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu”, cu sediul
în Târgu-Jiu, Str. B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 495 B, reprezentată prin prof.
Andrei Popete Pătrașcu, în calitate de președinte și prof. Rădoi AdrianaCristina, în calitate de vicepreședinte
şi
…………………………….………………… (denumirea unității școlare),
cu sediul în ………………………..………………………………….….. (adresa
instituției partenere), reprezentată prin …………………………………………...
(numele reprezentantului legal), în calitate de …………………………………
(funcția) și …………………………………….………………………, în calitate
de ……………………………..……..
II. Obiectul acordului de parteneriat:
Art. 2. Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea organizării și
desfășurării proiectului educațional SIMPOZION JUDEȚEAN „TOMA
BECHERETE. DASCĂLI ȘI DESTINE ÎN SLUJBA ȘCOLII ROMÂNEȘTI”,
înregistrat la Inspectoratul Școlar Județean Gorj nr. 27050/04.12.2018, inclus în
CAEJ 2019.
III. Durata Acordului de parteneriat:
Art. 3. Acordul se încheie pentru perioada 2018-2019 (data semnării contractului), 14 decembrie 2018 – 14 martie 2019, intrând în vigoare de la data semnării
de către părţi a acestui acord şi îşi va produce efectele pe toată perioada
menţionată.
IV. Scopul Acordului de parteneriat:
Art. 4. Prin încheierea acestui Acord de parteneriat se urmăreşte:
Sprijinul reciproc în organizarea şi desfăşurarea SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN „TOMA BECHERETE. DASCĂLI ȘI DESTINE ÎN SLUJBA ȘCOLII
ROMÂNEȘTI”, cu 2 secțiuni, destinat grupului ţintă: personal didactic/ personal
didactic auxiliar / elevi.

V. Dispoziții finale:
Art. 5. Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de toate cele trei
instituțiile partenere;
Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea
scopului și obiectivelor din prezentul acord.
Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut în Acord atunci când una din
părți comunică, în scris, celorlalte părți intenția de a renunța la această
colaborare.
Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi _______________ (data),
în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR,
Colegiul Auto „Traian Vuia”
Târgu-Jiu

PREȘEDINTE,
Asociația cultural-istorică
„Dumitru și Maria Pleniceanu”

L.S.

L.S.

PROF. COORDONATOR,
Structura Școala Gimnazială Nr. 7

DIRECTOR,
……………………………...
……………………………..
L.S.

