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SIMPOZIONUL JUDEȚEAN
LECTURA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR ÎN ERA TEHNOLOGIEI
Organizator: Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași
Coordonatori proiect: Andone Tudorina – prof. pentru învățământ primar
Bendescu Alina - prof. pentru învățământ primar
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Iași
Școala Normală “Vasile Lupu” Iași
Data desfășurării: 16 ianuarie 2015
Locul desfășurării: Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași
Argument:
Trebuie să recunoaștem că trezirea interesului elevilor pentru lectură a reprezentat
întotdeauna o problemă pentru cadrele didactice din învățământul primar. Dar în ultimii ani, în
condițiile în care cititul este la mare concurență cu tehnologia de ultimă generație, la care elevii
au acces de la vârste tot mai mici, acaparându-i total, problema a devenit tot mai acută. Este o
adevărată provocare pentru noi să găsim cele mai potrivite mijloace prin care să îi deteminăm pe
elevi să citească și să îndrăgească lectura.

În anul 2015 Colegiul Național “Mihai Eminescu” sărbătorește 150 de ani de existent și
considerăm este potrivit să dezbatem această problemă în cadrul unui simpozion pe această temă
atât de importantă.
Scopul proiectului:
Implicarea cadrelor didactice din învățământul primar în activitatea de stimulare și menținere a
interesului elevilor pentru lectură
Obiective:
 Realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice privind problema scăderii
interesului elevilor pentru lectură în ultimii ani
 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode moderne, active de trezire a dragostei
copiilor pentru lectură
 Stimularea imaginației și creativității cadrelor didactice în a găsi noi metode, procedee,
forme de activitate care să trezeasca gustul pentru citit al elevilor
 Identificarea avantajelor tehnologiei moderne și a posibilităților de a o folosi în sprijinul
stimulării interesului pentru lectură
Grupul țintă: cadre didactice din învățământul primar din județul Iași
Secțiuni:
I.
II.
III.

Aspecte teoretice și practice privind rolul lecturii suplimentare în formarea copilului
Parteneriate / proiecte pe tema importanței lecturii
Creații literare ale cadrelor didactice

Regulament și condiții de participare:
Înscrierea cadrelor didactice și trimiterea lucrărilor se va face în format electronic, până la
data de 12 ianuarie 2015, în două fișiere separate : lucrarea și fișa de înscriere, la următoarele
adrese de e-mail: tudorina.andone@yahoo.com; bendescualina@yahoo.com
Redactarea lucrărilor:
Lucrările vor avea între 3-5 pagini și vor fi redactate în WORD, font Times New Roman,
mărime 12, distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta (Justify). Se
vor folosi diacriticele. Titlul lucrării va fi scris cu font Times New Roman 14, centrat La 2
rânduri de titlu se va scrie autorul lucrării, instituţia, localitatea, judeţul. La sfârşit se va
consemna bibliografia. O lucrare poate avea maximum doi autori.
Taxa de participare și pentru publicarea lucrării, în valoare de 20 lei/lucrare, se va plăti pe
numele Asociației “Oltea Doamna” Iași, cont RO 50BRDE240SV51407992400, BRD Iași (cu
mentiunea”Pentru Simpozion”) sau direct la contabilitatea liceului.
Programul simpozionului:
16 ianuarie 2015 : 12,00 – 12,30 – primirea invitaților și a participanților
12,30 – 13,30 – cuvântul de deschidere al organizatorilor / invitaților
13,30 – 17,00 – prezentarea lucrarilor pe secțiuni
17,00 – 18,00 – înmânarea diplomelor ; concluzii

