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   Organizator:  Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic, judeţul Prahova 

      COORDONATORI/INIŢIATORI: 
      Prof. Peticilă Elena , director 

      Prof. Bîrlică Maria, director adjunct  

      Prof. înv. primar Vişan Ioana 

      Prof. consilier Vasile Melania 

      Prof. informatică Magla Manuela Corina  

        

      ECHIPA DE PROIECT 
      profesorii coordonatori 

      membrii Comisiei pentru  combaterea discriminării  

     PARTENERI:  
 Casa Corpului Didactic Prahova (director prof. Mariana Cazacu) 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (Insp. General Prof. Nicolae Angelescu, Însp. Pentru 

învățământ special Prof. Vasilica Comișel) 

 Poliţia oraşului Comarnic 

 Asociaţia Părinţilor ,,Simion Stolnicu”, Comarnic                         
aRGUMENT: 

Asigurarea  echităţii în educaţie este o prioritate constantă a MEN, reformele 

învăţământului românesc urmărind să asigure  o democratizare autentică, în care educaţia să nu 

fie întreruptă pe baza unor criterii formale, iar barierele sociale, regionale, religioase sau cele 

ale dezvoltării intelectuale să nu mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare parte a 

indivizilor de dreptul lor natural la instruire şi educare. 

Fiecare unitate de învăţământ are  deci datoria de a urmări  dezvoltarea aptitudinilor şi 

cultivarea intereselor elevilor, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi 

culturale, a diversităţii şi a toleranţei. De asemenea se  promovează  tot mai mult ideea de 

şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi 

pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare. 

  SCOP : 

 Simpozionul are ca scop promovarea perspectivelor teoretice şi a experienţei cadrelor 

didactice în domeniul asigurării echităţii în educaţie şi a promovării valorilor şcolii româneşti. 
  OBIECTIVE 
- Diseminarea unor exemple de bună practică în rândul cadrelor didactice cu privire la 

activitatea şi experienţa proprie în domeniul asigurării echităţii în educaţie; 

- Valorificarea experienţelor pozitive în domeniul ,,egalităţii de şanse”; 

- Promovarea unui învăţământ de calitate care să asigure o egalitate reală a şanselor de instruire 

şi educare a tinerei generaţii,indiferent de gen, religie, statut social sau dizabilităţi;   

- Învăţare durabilă, prin interacţiuni permanente între discipline, prin relevanţă explicită a 

competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale şi profesionale;  

- promovarea valorilor şcolii româneşti ca  principală instituţie de cultură în formarea noii 

grneraţii. 

  GRUP ŢINTĂ cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de masă şi special, elevi, foste 

cadre didactice 
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  BENEFICIARI DIRECŢI: participanţii la simpozion  

  BENEFICIARI INDIRECŢI: cadrele didactice şi elevii din învăţământul preuniversitar de 

masă şi special 
  DATA: ...5 aprilie  2019 

  LOCUL DE DESFĂŞURARE: Liceul ,,Simion Stolnicu”, oraşul Comarnic, jud. Prahova  

     
TEMATICA  SIMPOZIONULUI  
 

 I      Educaţia părinţilor în avantajul elevilor 

 

 II    Rolul activităţilor şcolare şi extraşcolare în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor din 

medii dezavantajate, cu risc de abandon şcolar, a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau 

cu alte dificultăţi de învăţare, a elevilor capabili de performanţe - egalitatea se şanse -   

 

  III  Prevenirea  şi reducerea acţiunilor discriminatorii şi a actelor de violenţă în şcoli / 

implicarea altor factori de educaţie 

 

IV Sunt mândru de şcoala mea !                                                                                                                                                                                                                     

- Şcoala mea, lăcaş de cultură 

  - Interviuri cu foşti elevi/profesori  ai şcolii  

   - eseuri/lucrări ale foştilor elevi/profesori ai şcolii – cu temele de la punctul IV  

 

      SECŢIUNI 
 I       Referate/ lucrări ştiinţifice 

               -Eeseuri  

               - Iterviuri  

      II Proiecte didactice /chestionare ( cu interpretarea acestora) 

      III Proiecte educaţionale  

 
            REGULAMENT DE DESFĂŞURARE        
        
b) Depunerea/ trimiterea lucrărilor:  

- până la data de 5 APRILIE  2019  numai  în format electronic prin e- mail (vezi 

instrucţiuni)  

 

c) Redactarea lucrărilor:  

- se va face în format A4,  scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified);  

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold);  

- la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii şi instituţia ( denumirea instituţiei, 

localitate, judeţ) (Times New Roman, 12, aligned Right);  

- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării    (Times New Roman,12, 

aliniere la centru);  

-  lucrările primite şi care obligatoriu respectă criteriile menţionate anterior se vor constitui 

într-o publicaţie electronică cu ISSN;  



 4 

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume - 

autor, anul, titlul, editura;  

- vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române  

- lucrarea va fi transmisă în format electronic, într-un dosar ( folder) cu următoarea 

denumire: lucrare_nume autor - , arhivată 

- în acelaşi  folder arhivat se va  trimite şi fişa de înscriere scanată, semnată de cadrul 

didactic participant, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ  

(ANEXA1) Completarea corectă a fişei de înscriere ( adresa de e-mail) este necesară 

pentru trimiterea documentelor: adeverinţă şi diplomă de participare, cartea în format 

electronic cu ISSN.  

 

 Pentru publicare vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate :  

- Lucrarea nu va depăși 3 pagini -pentru secțiunea referate metodice, lucrări ştiinţifice, 

chestionare, eseuri, proiecte educaţionale  și poate conține cel mult 2 fotografii  

- și 6 pagini pentru secțiunea proiecte didactice și  1 fotografie, redactate în Microsoft 

Word cu extensia doc. În redactarea lucrării vă rugăm nu introduceți note la subsol şi să nu 

numerotaţi paginile !  

- pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să 

respectaţi condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail)!  

- se admit maxim 2 autori pentru fiecare lucrare 

 

Aurorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrării, de asemenea şi pentru faptul 

că aceasta nu a mai fost prezentată la un alt simpozion. 

 

d) Documentele ( adeverinţă, diplomă, carte în format electronic) se trimit în perioada 

15 mai- 30 mai  2019 

 

 

 

 

ADRESELE DE E-MAIL PENTRU TRIMITEREA LUCRĂRILOR  

 

 Pentru  TEMATICA III ŞI IV : 

  III  Prevenirea  şi reducerea acţiunilor discriminatorii şi a actelor de violenţă în şcoli / 

implicarea altor factori de educaţie 

 

IV Sunt mândru de şcoala mea !                                                                                                                                                                                                                     

- Şcoala mea, lăcaş de cultură 

  - Interviuri cu foşti elevi/profesori  ai şcolii  

   - eseuri/lucrări ale foştilor elevi/profesori ai şcolii – cu temele de la punctul IV  

 

      ivisan@ymail.com    PÎP VIŞAN IOANA  

 

 

 

 

mailto:ivisan@ymail.com-
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Pentru   TEMATICA II : 

II    Rolul activităţilor şcolare şi extraşcolare în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor din 

medii dezavantajate, cu risc de abandon şcolar, a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau 

cu alte dificultăţi de învăţare, a elevilor capabili de performanţe - egalitatea se şanse -   

 

prof consilier VASILE MELANIA   : vasile_melania11@yahoo.com 

 

 Pentru   TEMATICA 1: 

I      Educaţia părinţilor în avantajul elevilor 

 

 PROF MAGLA MANUELA  : magla_manuela@yahoo.com 

 

 Puteţi folosi aceste adrese de e-mail şi pentru unele lămuriri  de care aveţi nevoie sau nr.  

de telefon 0732142355 ( prof. înv. primar Vişan Ioana) 

 

IMPORTANT: 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE  

 

 

                                       Vă aşteptăm cu drag!  

 

 

 

Director, prof 

ELENA PETICILĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vasile_melania11@yahoo.com
mailto:magla_manuela@yahoo.com
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ANEXA 1 

                                                    FIŞĂ DE INSCRIERE  

                  SIMPOZION NAŢIONAL  ,,ŞCOALA ESTE ŞANSA TA!”- EDIŢIA II 

 

 Unitatea şcolară: ……………………………………………………………… 

Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )………………………… 

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

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

Cadrul didactic participant:    …………………………………………………….............. 

Specialitatea :  ………………………………………………….......................................... 

Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele - ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ 

ADRESĂ DE E-MAIL)…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

E-mail cadru didactic:  ……………………………………………………         

Telefon: ………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Prin completarea fişei de înscriere aurorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea 

lucrării, de asemenea şi pentru faptul că aceasta nu a mai fost prezentată la un alt simpozion. 

 

 

LUCRAREA SE ÎNSCRIE ÎN TEMATICA  ……….  .......( notaţi cu I, II, III  sau IV) 

                                             LA SECŢIUNEA …………..( notaţi cu I, II, sau III) 

                                             NIVEL …………....…………..( notaţi primar/gimnazial/liceal) 

 

 

             

 

 

   CADRU DIDACTIC ………..                                             DIRECTOR,  
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