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SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

30 martie 2019 

 

Tema: EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ 

- ASTĂZI, DESPRE ȘCOALA DE MÂINE - 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE/PARTICIPARE: 

 

 SECȚIUNILE  ȘI TEMATICA ABORDATĂ:  

 

A. CADRE DIDACTICE: 

I. Predarea integrată- o modalitate eficientă de organizare a conținuturilor 

II. O școală pentru toți. Educație interculturală  

III. Activitățile de tip outdoor în învățământul preuniversitar 

IV. „Școala Altfel. Să știi mai multe-să fii mai bun.” Educație alternativă prin activități 

nonformale 

V. Lectura – plăcere sau obligație?  

- Prezentarea unor activități prin care se stimulează interesul pentru lectură: parteneriate cu 

bibliotecile, cu muzeele, cluburi de lectură, concursuri literare etc. 

 

B.  ELEVI  - Participare directă: 30 de locuri disponibile 

 Pasiunea mea  

- Atelierul se adresează elevilor din clasele V-XII.  

- Fiecare participant își alege modalitatea de prezentare: eseu, lucrare practică, film etc. 

-    Un profesor poate  înscrie cel mult doi elevi la această secțiune. 

 

C.  PĂRINŢI 

 Lectorat : Cum să cultivi încrederea în sine a copilului? 

La activitate participă reprezentanți ai comitetelor de părinți de la clasele CP-V din 

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești. 

 

PROBLEME ORGANIZATORICE: 

 Fișa de înscriere la simpozion se trimite la adresa cristinamarin_11@yahoo.com până la 

data de 20 martie 2019.  Un cadru didactic poate participa la o singură secțiune. Relaţii 

suplimentare se pot obţine între orele 18.00 – 20.00 la următoarele numere de telefon: 
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0722334135 (Prof.înv.primar Maria Brejan), 0766930677 (Prof.Luminița Marian). 

 Din judeţul Prahova se admit numai participări directe. Cadrele didactice din celelalte 

județe, care optează pentru participarea indirectă, sunt rugate să trimită lucrarea prin poşta 

tradiţională până în data de 20 martie, însoţită de un plic A4 (autoadresat) netimbrat.  

           Adresa de corespondență: Pristoleanu Camelia / Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, 

Strada 8 Martie, Nr.2, Ploieşti, Prahova.         

 Se acceptă maximum 2 autori pe lucrare, fiecare autor primind  adeverinţă/diplomă de 

participare. Se va acorda câte un CD / lucrare. 

 Nu se percepe taxă de participare. Publicația va fi în format electronic. 

 

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR: 

 Pentru publicare se va trimite prin E-mail pe adresa simpozionploiesti@yahoo.com un 

articol original care să se încadreze în tema simpozionului. Termenul limită pentru trimiterea 

articolelor: 15 martie 2019.  

 Materialul va fi redactat în format A4, Portrait,  obligatoriu cu diacritice,Times New Roman, 

12, la un rând, maximum 2 pagini (25% teorie şi 75% abordare practică sau 100% abordare 

practică). Titlul cu Times New Roman, 14. Sub titlu se scriu autorul (Nume Prenume) şi 

şcoala. La finalul materialului se precizează sursele bibliografice (dacă s-au folosit). 

Documentul să fie salvat astfel: Nume Prenume Sectiune! 

Atenţie!  

 Se publică numai eseuri. Nu vor fi incluse în articol tabele sau scheme.   

 Articolele care nu sunt redactate conform cerinţelor nu vor fi publicate! 

 

 

ŞCOALA „SFÂNTUL VASILE” PLOIEŞTI 

                                                                                   DIRECTOR, 

Prof.dr.MARIAN IONESCU OVIDIU 

 

 Coordonatori, 

Prof.înv.primar MARIN CRISTINA 

Prof.ȚAGA ROXANA 
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