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ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR NEAMȚ

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ

Apostoli pentru patriotism
Contribuția dascălilor la formarea și cultivarea patriotismului la elevi

ediția I
05 octombrie 2018

,,Patriotismul nu e numai iubirea pământului în care te-ai născut,
ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de țară.”
Mihai Eminescu
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ARGUMENT
„Învăţătorii trebuie să fie oameni cinstiţi, de acţiune şi cu râvnă, modele vii ale virtuţilor pe
care trebuie să le cultive la alţii”. (I.A. Comenius)
Dragostea de ţară este unul din sentimentele cele mai adânci, „instinct natural”, după cum
spunea R. Martin du Gard, sentiment puternic care nu se învaţă, ci se trăieşte. Deci, prioritar şi
important este ca dascălii să trezească sentimentele de dragoste față de patrie, de glie
strămoșească, de tradiţii elevilor, nu prin însuşirea fadă a unor date, locuri sau nume istorice, ci
prin evocarea unor pagini exemplare, a unor fapte deosebite, a unor personalităţi, evenimente din
istoria neamului nostru.
Este datoria fiecărui român de a-şi aminti că este român, că aparține acestui sfânt pământ.
Considerăm că pentru a te cunoaşte şi a te dezvolta, este nevoie să îţi cunoşti trecutul naţional şi
local. Centenarul Marii Uniri este o bună ocazie de a restabili legăturile cu istoria şi un prilej bun
de a trezi elevilor sentimentul patriotic. Tânăra generație nu trebuie să-și uite rădăcinile, iar
cadrele didactice, apostoli ai neamului, să-i facă să vibreze în cadrul unei lecții de patriotism,
asemeni Domnului Trandafir, din opera lui Sadoveanu.
În acest fel, oferim o şansă de exprimare a creativităţii elevilor și dascălilor, dincolo de
cadrul tipic al orelor de curs. Conferința oferă participanților idei și exemple de metode și mijloace
prin intermediul cărora dascălii pot trezi în elevi sentimentul de patriotism, de mândrie de a fi
român. Prin încurajarea exprimării libere a opiniilor pertinente despre patriotism și Marea Unire,
cu accent pe contribuţia factorului local, evenimentul reuneşte deopotrivă, elevi şi profesori.
Lucrările susţinute atât de elevi, cât şi de profesori, vor fi publicate ulterior într-un volum
dedicat special celebrării Centenarului Marii Uniri.
OBIECTIVE:
 cultivarea sentimentului patriotic și de identitate națională în mediul educațional;
 evidențierea rolului dascălilor în formarea patriotismului în școală, ieri și azi;
 stimularea interesului profesorilor pentru activități educative care să promoveze valorile
naționale;
 sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin activități care să evidențieze semnificația istorică
și spirituală a acesteia;
 valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice, al elevilor și al studenților în scopul
dezvoltării personale.
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GRUP ȚINTĂ:
 elevi și studenți;
 cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar.
PROGRAMUL CONFERINȚEI:
1. Primirea și înregistrarea invitaților și participanților
2. Intonarea Imnului Național
3. Deschiderea

conferinței

(scurtă

prezentare

a

evenimentului

și

a

organizatorilor, prezentarea invitaţilor de onoare)
4. Cuvântul invitaților și al membrilor comitetului științific
5. Moment artistic „NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN” – susţinut de elevii Colegiului
Național „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamț
6. Desfășurarea conferinței
7. Concluzii
Secțiuni destinate cadrelor didactice:
 Patriotismul și conștiința națională promovate de către dascăli de seamă de-a lungul istoriei
românilor
 Procesul de învățământ – cadru de formare pentru conștiința și conduita patriotică
 Valorificarea elementelor de istorie locală în formarea conștiinței și conduitei patriotice
 Dascălii nemțeni în vâltoarea Marii Uniri
 Samoilă Mârza – fotograful Marii Uniri
 Creații literare (poezie / proză) pe tematica Centenarului Unirii
 Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională
Secțiuni destinate elevilor (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) și studenților:
 Afișe tematice
 Colaje/ postere tematice
 Creații literare (poezie / proză)/desene pe tematica Centenarului Marii Uniri
Notă: secțiunile destinate elevilor/studenților vor fi pe subiectul conferinței.
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Parteneri:
 Consiliul Judeţean Neamț
 Consiliul Local Piatra-Neamț
 Inspectoratul Școlar Județean Neamț
 Casa Corpului Didactic Neamț
 Complexul Muzeal Neamț
 Biblioteca Județeană „G. T. Kirilean” Neamț
 Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț
 Asociația Profesorilor de Istorie Neamț
 Asociația Generală a Învățătorilor
 Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamț
 Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamț
 Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț
 Școala Gimnazială „Nicolae Apostol”Ruginoasa

Coordonatori:
 prof. Rusu Liviu Constantin


prof. înv. primar Olteanu Elena-Carmen



prof. înv. primar Amaicei Bilbor Mihaela Roxana



prof. înv. primar Poețelea Ioana

Comitetul ştiinţific:
 prof. univ. Gheorghe Cliveti


prof. dr. Dorin Nicola



prof. Elena Preda



prof. Mihaela Gherghelescu



prof. Cristiana Marilena Șoimaru

Comitetul tehnic:
 inf. Ghiurcă Mihaela Dorina


prof. Antonovici Constantin



prof. Grigore Gabriela



prof. Armencea Gheorghe
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Echipa de organizare:
 prof. Antonovici Tatiana


prof. Rusu Daniela



prof. Fârțală Dana



prof. Poenaru Daniela



prof. Enachioaia Olga



prof. Amaicei Gheorghe



prof. înv. primar Amariei Elena



prof. înv. primar Solomon Daniela



prof. înv. primar Cozma Mona-Elena

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Înscrierea se va face prin completarea formularului online al conferinței în perioada
07.09.2018 - 30.09.2018.
Lucrările elaborate pentru secțiunile destinate cadrelor didactice, precum și creațiile literare
ale elevilor și studenților vor fi trimise până în data de 30 septembrie 2018, în format electronic,
pe adresa: conferintaaint@gmail.com .
Lucrările elevilor (postere, afișe, desene, colaje) pot fi trimise în format electronic (format
jpg sau pdf) pe adresa de email mai sus menționată sau pot fi expediate pe adresa ASOCIAȚIA
ÎNVĂȚĂTORILOR NEAMȚ, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, Piatra-Neamț, jud. Neamț, până la
data de 25 septembrie 2018, data poștei. Pe plic se va menționa „Pentru Conferința Apostoli pentru
patriotism”. Profesorii îndrumători ai elevilor din judeţul Neamț vor putea aduce personal lucrările
la sediul Asociației Învățătorilor Neamț.
Toți participanții sunt rugați să specifice, atunci când vor trimite pe adresa de email
lucrările proprii, la rubrica Subiect, statutul (profesor istorie, student istorie, cadru didactic,
elev), numele autorului și denumirea secțiunii la care participă (de exemplu:
ELEV_POPESCU_CREAȚIE LITERARĂ)

Conferința se va finaliza cu tipărirea unui volum (cu ISBN) care va cuprinde:
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1. Lucrările științifice de la secțiunile: Patriotismul și conștiința națională promovate de către
dascăli de seamă de-a lungul istoriei românilor/Procesul de învățământ – cadru de formare pentru
conștiința și conduita patriotică/Valorificarea elementelor de istorie locală în formarea conștiinței și
conduitei patriotice/Dascălii nemțeni în vâltoarea Marii Uniri/ Samoilă Mârza – fotograful Marii
Uniri.
Autorii sunt răspunzători de originalitatea lucrării.
2. Creațiile literare ale tuturor participanților (elevi, studenți, cadre didactice).
Toate lucrările care vor fi considerate plagiat nu vor fi incluse în volum.
3. Proiectele educative care cultivă sentimentul patriotic și demândrie națională.
Vor fi prezentări de bune practici în inițierea și derularea unor proiecte educative care cultivă
sentimentul patriotic și de mândrie națională.
Participanţii cu lucrări la conferință vor primi o mapă care conține:
1. Diplomă şi adeverinţă de participare;
2.

Volum (cu ISBN) conținând materialele de la secțiunea/secțiunile la care au

participat.
Participanţii fără lucrări vor primi o adeverință care să dovedească prezența la conferință.
Nu se vor primi lucrări după termenul limită stabilit (30.09.2018).
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Cerinţe pentru redactarea lucrărilor:
 Tehnoredactarea lucrărilor elaborate pentru secțiunile:


Procesul de învățământ – cadru de formare pentru conștiința și conduita patriotic



Valorificarea elementelor de istorie locală în formarea conștiinței și conduitei
patriotice



Dascălii nemțeni în vâltoarea Marii Uniri



Samoilă Mârza – fotograful Marii Uniri



Creații literare (poezie / proză) pe tematica Centenarului Unirii



Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională

se va face în format .doc, în limba română.
 Documentul va fi denumit conform convenţiei: numele_prenume_denumire_lucrare.doc
(denumirea va fi prescurtată). Lucrările pot avea minimum 2 pagini și maximum 4 pagini.
 Aparatul critic (note bibliografice, bibliografie) se vor trece la sfârșit. Bibliografia se va trece
în ordine alfabetică după modelul:
− pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea;
− pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei (între
ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.
 Titlul lucrării trebuie să fie centrat, cu Times New Roman de 12, scris cu caractere aldine
(bold). Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu
Times New Roman de 12, bold. Autorii multipli (maxim 2) vor fi trecuţi pe linii separate.
După autori, lăsaţi două rânduri libere (Times New Roman de 12)înainte de corpul textului.
Corpul textului trebuie scris cu caractere cursive, cu Times New Roman de 12, spaţiere la o
singura linie (single).
 Articolele pentru secțiunea Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic și
demândrie națională vor fi prezentări de bune practici în inițierea și derularea unor proiecte
educative care cultivă sentimentul patriotic și de mândrie națională.
 Nu se acceptă lucrări fără diacritice.
 Înainte de punct, virgulă, punct și virgulă, două puncte, puncte de suspensie, semnul
exclamării, semnul întrebării nu se pune spațiu. Spațiul se va pune după aceste semne de
punctuație, precum și înaintea deschiderii unei paranteze.
 Creațiile literare în proză vor fi elaborate respectând următoarele cerințe obligatorii:
− Documentul va fi denumit conform convenţiei:
numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea va fi prescurtată);
− Formatul materialului: doc sau docx;
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− Dimensiunea paginii: A4;
− Marginile paginii: toate marginile vor fi stabilite la 2 cm;
− Fontul: Times New Roman cu diacritice;
− Dimensiune corp literă:
− pentru titlu: 12 (bold);
− pentru conținut: 12;
− Spațierea între rânduri: 1;
− Aparatul critic (note bibliografice, bibliografie) se va trece la sfârșit, în ordine
alfabetică, după modelul:
− pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura,
localitatea;
− pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei
(între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.
 Creațiile literare în versuri vor fi elaborate respectând următoarele cerințe obligatorii:
− Documentul va fi denumit conform convenţiei:
numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea va fi prescurtată);
− Formatul materialului: doc sau docx;
− Dimensiunea paginii: A4;
− Marginile paginii: toate marginile vor fi stabilite la 2 cm;
− Fontul: Times New Roman cu diacritice;
− Dimensiune corp literă:
− pentru titlu: 12 (bold);
− pentru conținut: 12;
− Spațierea între rânduri: 1;
− Versificația este la alegerea aplicantului.
 Afișele tematice vor fi elaborate pe calculator, cu respectarea următoarelor caracteristici:
− Dimensiune afiș – A3
− Orientare afiș: la alegere, tip portret sau tip vedere
− Color
− Forma finală a afișului va fi salvată în format jpg sau pdf
− Soft-ul în care se va realiza afișul tematic este la alegerea aplicantului.
 Colaje/posterele tematice pot fi elaborate folosind următoarele tehnici: grafică pe computer,
grafică,fotografie, tempera, acrilic, tehnică mixtă/ prin asamblarea diferitelor structuri,
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materiale pe un suport la alegere: carton sau lemn, de dimensiune A4 sau A3, rezultând o
compoziție plastică care oferă o viziune artistică personală privind tematica conferinței.
Lucrările pot fi trimise în format letric sau în format electronic (format jpg sau pdf).
− Pe partea din spate a lucrărilor trimise în format letric se vor face următoarele
mențiuni: titlul lucrării, numele și prenumele elevului care a realizat colajul, școala la
care este înscris realizatorul colajului și numele și prenumele profesorului
coordonator.
− Lucrările cu un aspect neîngrijit sau deteriorate nu vor intra în concurs.
− Aplicantul va avea în vedere tematica conferinței și o va interpreta ținând cont de
propria capacitate de creație și sinteză. Lucrările vor fi individuale.
− Lucrarile trimise în format electronic vor respecta următoarea convenție privind
denumirea

fișierului:

numele_prenume_denumire_lucrare.jpg

sau

numele_prenume_denumire_lucrare.pdf.
Toate lucrările care vor fi considerate plagiat nu vor fi incluse în volumul conferinței.
Informaţii de natură organizatorică şi financiară:
Participarea la Conferința Apostoli pentru patriotism este gratuită.
Participanții care doresc să primească mapa evenimentului prin poștă vor achita taxa
ramburs pentru serviciile poștale. Mapele vor fi trimise prin poștă (cu confirmare de primire) în
termen de 30 de zile de la desfășurarea evenimentului.
Cadrele didactice care vor fi prezente vor primi mapele la conferință sau le vor putea
ridica ulterior dela sediul Asociației Învățătorilor Neamț.
NOTĂ
Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru adresele scrise greşit în fişele de înscriere.
Pentru cadrele didactice și elevii din județul Neamț, participarea la manifestare se
doreşte a fi una directă, în vederea prezentării lucrărilor.
Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră!
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