
  

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti 

Strada Poştei, nr. 19                               

Telefon/fax 0244/510162 

                E-mail: scoala_sfvineri@yahoo.com                                 

 

INVITAŢIE 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEŞTI, PRAHOVA vă invită 

să participaţi în data de 20 noiembrie 2015 la SIMPOZIONUL REGIONAL  cu tema  

„Dimensiunea europeană, manifestare a conştiinţei prin valori, drepturi şi libertăţi”,  ediţia 

a X-a. 

Acţiunea va avea loc la Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti, Prahova (strada Poştei, 

nr.19). 

Sesiunea de comunicări este deschisă cadrelor didactice de orice specialitate, copiilor  şi 

părinţilor. 

INIŢIATOR ŞI COORDONATORI: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI” PLOIEŞTI, PRAHOVA 

dir. prof. Ana-Maria Apetrei 

dir. adj. prof. Ion Lupea 

prof. Iliescu Simona 

prof. Tacea Maria-Niniţa 

prof. Puiu Tina 

prof. Iene Ştefania 

prof.Manole Aneta 

prof. Georgescu Elena 

prof. Nicolae Rozina 

SECŢIUNI: 

SECŢIUNEA I ( pentru elevi) 

 Privind spre Europa 

 Sugestii: activităţi practice  

SECŢIUNEA a II -a (pentru cadre didactice) 

Articole, studii, referate pe tema „Dimensiunea europeană, manifestare a conştiinţei prin 

valori, drepturi şi libertăţi”,  ediţia a X-a. 

 Sugestii privind conţinutul comunicărilor ştiinţifice: experienţe didactice inedite, 

inovaţii în activitatea didactică şcolară şi extracurriculară, forme moderne de 

organizare a învăţării.  

 Date informative: număr limitat de comunicări ştiinţifice - 100.  

SECŢIUNEA a III-a (pentru cadre didactice) 
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 „Activități centrate pe proiecte europene”  

 Sugestii: împărtăşirea unor exemple de bună practică prin diseminarea  proiectelor 

derulate, prezentări ppt. 

 Date informative: număr limitat de proiecte - 30.  

SECŢIUNEA a IV-a (pentru părinţi) 

 Valorile familiei în context european 

Sugestii: exemple de bună practică, propuneri de activităţi etc. 

 Date informative: număr limitat de părinţi participanţi la dezbatere - 40. 

NOTĂ: - lucrările vor fi susţinute la nivel de secţiune; 

 - lucrările vor fi  elaborate de una, maxim două persoane şi vor fi evaluate chiar de 

participanţi, luând în considerare suportul ştiinţific, gradul de originalitate, noutatea; 

- se pot prezenta portofolii ale elevilor, fişe de lucru, albume, materiale didactice 

auxiliare, pliante, postere, prezentări ppt. etc. 

PROBLEME ORGANIZATORICE: 

 Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de înscriere şi expedierea 

acesteia până la data de 15 noiembrie 2015, pe adresa: scoalasfantavineri@gmail.com 

 Taxă de participare: 20 RON (numai pentru persoanele care participă direct la 

desfăşurarea lucrărilor simpozionului) 

 Taxă de publicare: 30 RON 

 Persoanele care participă direct vor achita taxa de participare/publicare în ziua 

desfăşurării lucrărilor- 20 noiembrie 2015.  

Lucrările simpozionului se vor desfăşura începând cu ora 14.30 (În fiecare sală vor fi 

repartizaţi câte 10 participanţi. Timpul alocat fiecăruia va fi de 5 minute). 

 Persoanele care doresc publicarea lucrărilor le vor trimite până la data de 15 

noiembrie 2015, pe adresa scoalasfantavineri@gmail.com, iar taxa de publicare va fi depusă, 

până la aceeaşi dată, pe adresa: Manole Aneta str. Poștei, nr. 19, Ploieşti, Prahova, cu 

menţiunea – „Pentru simpozion”. 

 Relaţii suplimentare puteţi obţine zilnic (între orele 14-16) la telefoanele: 

0744672327(prof. Manole Aneta) și 0745328810 (prof. Puiu Tina) 

 Informații pentru persoanele care doresc să publice lucrarea:  

- Redactarea  lucrării se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm, Arial 

12; 

- Sub titlu (Arial 14 Bold) se vor scrie profesia, numele şi prenumele autorului, instituţia, 

localitatea, judeţul (Arial 14 Bold); 

- Lucrările trebuie să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare. 

Scrisul să conţină semnele diacritice: ă, â, î, ş, ţ.  

Organizatorii/colectivul de redacţie nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul 

științific al lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de tehnoredactare.  

În caz contrar, lucrările vor fi returnate. 

 



  

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

Proiect educațional ,,GENERAȚIA XXI ” 

 

Simpozionul Regional ,, Dimensiunea europeană, manifestare a conştiinţei prin valori, drepturi şi 

libertăţi”,  ediţia a X-a. 

 

Nume şi prenume: 

Profesia: 

Numele unităţii de învăţământ: 

Adresa participantului: 

Telefon: 

E-mail: 

Secţiunea: 

Titlul lucrării: 

 

Modul participării (direct / indirect): 

Prezentarea lucrării (precizaţi mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea lucrării): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea până la data de 15 noiembrie 

2015, pe adresa de e-mail: scoalasfantavineri@gmail.com. 

 

 

 

Vă mulţumim! 

 

 


