INVITAŢIE
Cunoscând preocupările dumneavoastră în domeniu şi
apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, avem onoarea
de a vă invita să participaţi la

Ediţia a II-a,
ce va avea loc la

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”
Municipiul PLOIEŞTI

13 decembrie 2019

1. ARGUMENT
Activitatea vizează creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin transferul de bune practici, opinii și prin
prezentarea unor experiente educaţionale menite a motiva participanţii la actul educaţional. Simpozionul se constituie ca o
alternativă de reflecţie şi analiză obiectivă a realităţilor educaţionale, stimularea creativităţii elevilor, dar și un bun prilej
pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor.

2. OBIECTIVE
Diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale, elaborate şi aplicate
interdisciplinar, în sprijinul formării competenţelor conform standardelor de pregătire profesională
Promovarea strategiilor didactice moderne, interactive, participative, generatoare de ”progres” în actul
educațional
Transferul de bune practici privind implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar
Stimularea interesului elevilor pentru cercetare, documentare, analiză, creativitate în universul științelor chimice
3. GRUPUL ŢINTĂ
Secţiunea A – Cadre didactice
Secţiunea B – Elevi nivel liceal
4. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
CADRE DIDACTICE:
Secţiunea A – Dialogurile educației
ELEVI:
Secţiunea B: De la alchimiști la lumea modernă. Rolul științelor în progresul societății
5. COORDONATORI
Prof. Dr. Gabriela SAVA
Inspector specialitate chimie Prof. Mihaela MORCOVESCU
Director Prof. Ruxandra IONESCU
Director adjunct Prof. Daniela STĂNESCU
Prof. Ruxandra LIXANDRU
Prof. Nicoleta Nona IONESCU
6. ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Prof. Miruna BADEA GUNSCH
Prof. Livia MANOLE
Prof. Ioana NEDELEA
Prof. Laura MATEI
7. LOCUL DE DESFĂŞURARE
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești, Bul. Petrolului, nr.14, Ploieşti, Prahova
8. PARTENERI
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova
Casa Corpului Didactic Prahova
Asociația „pH Chim”, asociația cadrelor didactice și didactice auxiliare din judeţul Prahova care activează în
domeniul chimiei.
9. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL SIMPOZIONULUI
900- 930 Primirea invitaţilor- înregistrare și organizare
930-1000 Festivitatea de deschidere a simpozionului
1000-1330 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1330-1400 Închiderea oficiala a lucrărilor simpozionului. Evaluarea activității

10. REGULAMENT DE PARTICIPARE
a)

Înscrierea participanţilor se va face on-line în perioada 4- 29 noiembrie 2019 la adresa de e-mail
ctle.ilie.stefan@gmail.com prin trimiterea următoarelor documente:

•

Anexa 1/ Anexa 2 semnate și scanate. Se va completa o singură fişă de înscriere pentru fiecare lucrare.

•

Lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic (document word), în două fişiere separate, cu
următoarele denumiri:

•

o

fisierul conţinând lucrarea va avea ca denumire: Secţiunea_numele şi prenumele autorului/ autorilor
(exemplu: A_Matei Roxana sau B_Matei Roxana)

o

fisierul conţinând rezumatul lucrării va avea ca denumire: Sectiunea_rezumat_numele şi prenumele
autorului/ autorilor (exemplu: A_rezumat_Matei Roxana sau B_rezumat_Matei Roxana)

Relaţii suplimentare la tel. 0724168650, prof. Livia Manole; la tel. 0722742794, prof. Ioana Nedelea

b) Redactarea va respecta următoarele cerințe:
CADRE DIDACTICE
•
redactarea lucrării se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify),
maxim 4 pagini;
•

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

•

la două rânduri de titlu se va scrie autorul (cel mult 2 autori) şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);

•

la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman,12);

•
bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume autor, titlul,
editura, anul;
•
pentru cei care doresc publicarea, lucrarea va fi însoţită de un rezumat de cel mult 1 pagină, redactat
obligatoriu cu diacritice şi cu precizarea bibliografiei.
ELEVI
•

lucrarea va avea cel mult 2 elevi autori și cel mult 2 cadre didactice îndrumătoare;

•

lucrarea va consta într-o prezentare PowerPoint (maxim 12 slide-uri) sau un filmuleț;

• bibliografia se va consemna la sfârşitul prezentării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume autor, titlul,
editura, anul;
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine autorilor.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea
dreptului de autor.
c) Taxa de participare este de 50 lei/ lucrare pentru cadrele didactice participante la secțiunea A. Pentru secțiunea
B (elevi) nu se percepe taxă de participare.
Taxa de participare se achită direct la şcoală (prof. Miruna Badea Gunsch, tel. 0724248203 sau prof.Matei Laura,
tel.0724509907) sau prin mandat poştal pe adresa: Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Bd. Petrolului, nr.14, Ploieşti,
Prahova/ cu menţiunea „Simpozion Naţional ȘTEFAN ILIE”.
Observaţii:
Participarea poate fi directă sau indirectă;
Persoanele care nu participă personal la simpozion, vor primi documentele prin poştă;
Se admit maxim 2 autori pe lucrare, fiecare autor primește diplomă de participare. Taxa de
participare se plăteşte pentru fiecare lucrare 50 lei(Secțiunea A).
Taxa acoperă costurile legate de editarea brosurii electronice a simpozionului, adeverința și diploma de
participare, mapa simpozionului și consumabile.
Pentru această activitate va fi realizat un CD înregistrat cu ISSN care va cuprinde broșura simpozionului în care vor fi
publicate lucrările participanților.
Participarea dumneavoastră ne onorează!

ANEXA 1

Ediţia a II-a
13 decembrie 2019

FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE
Secțiunea A- Dialogurile educației
Numele şi prenumele cadrelor didactice

1. ..................................................................
2. ..................................................................

Unitatea de Învăţământ
(denumire, adresa completă,
localitate, judeţ, e- mail, telefon )

Adresa de e-mail şi nr. de telefon pentru
corespondență

Titlul lucrării

Modalitate de participare (bifați)

directă (susţinerea lucrării) ...................................
indirectă (doar expedierea lucrării) ......................

Data înscrierii
Subsemnatul

(a)

1.

…………………..……………………………

sunt

de

acord

cu

publicarea

lucrării

....................................................................................................................................................................................................
în broșura simpozionului nr.2, ISSN 2601-3347 ISSN-L 2601-3347.
Semnătura .............................

Subsemnatul

(a)

2.

…………………..……………………………

sunt

de

acord

cu

publicarea

lucrării

....................................................................................................................................................................................................
în broșura simpozionului nr.2, ISSN 2601-3347 ISSN-L 2601-3347.
Semnătura .............................

ANEXA 2

Ediţia a II-a
13 decembrie 2019

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI
Secțiunea B- De la alchimiști la lumea modernă. Rolul științelor în progresul societății
Numele şi prenumele elevilor

1.
2.

..................................................................
..................................................................

Unitatea de Învăţământ
(denumire, adresa completă,
localitate, judeţ, e- mail, telefon )
Cadre didactice îndrumătoare
Adresa de e-mail şi nr. de telefon

Titlul lucrării

Modalitate de participare (bifați)

Data înscrierii

directă (susţinerea lucrării) ...................................
indirectă (doar expedierea lucrării) ......................

