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ARGUMENT 

„...în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] 

toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, 

minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie 

şi respect... ”                                                                           Comenius  

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea 

tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai 

nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. 

 

OBIECTIV GENERAL 

Dezvoltarea unei reale cooperări între partenerii educaţionali: grădiniţă, şcoală, 

părinţi,  autorităţi locale, în vederea cunoaşterii problemelor actúale cu care se confruntă 

elevii din cadrul școlilor românești. 

 

SECŢIUNI 

Secţiunea 1: Integrarea eleviilor cu CES în învățământul de masă 

Secţiune adresată tuturor profesorilor. Lucrările pot face referire la importanța integrării elevilor cu 

CES în învățământul de masă și metode proprii în acest domeniu. Lucrările pot fi realizate sub 

formă de prezentare power-point de maxim 10 slide-uri sau documente word de 2-4 pagini care să 

respecte obligatoriu condiţiile de redactare expuse. 

 Secţiunea 2: Managementul clasei de elevi 

La această secţiune pot paticipa profesori din toate domeniile de activitate. Lucrările pot fi realizate 

în format document word de 2-4 pagini sau prezentare power point de maxim 10 slide-uri. Lucrările 

pot face referire la redefinirea rolului profesorului și a elevului  în contextul actual, context marcat 

de schimbări majore în procesul de învătământ.  

Secţiunea 3: Absenteismul și abandonul școlar o problemă actuală 



La această secţiune pot paticipa profesori din toate domeniile de activitate. Lucrările pot fi realizate 

în format document word de 2-4 pagini sau prezentare power point de maxim 10 slide-uri.Lucrările 

pot face referire la metode de combatere a absenteismului și prevenirea abandonului școlar, 

exemple de bune practici. 

Secţiunea 4: Cauze perturbatorii în comportamentul elevului 

Secţiune adresată tuturor profesorilor. Lucrările pot fi realizate sub formă de prezentare power-point 

de maxim 10 slide-uri sau documente word de 2-4 pagini care să respecte obligatoriu condiţiile de 

redactare expuse.Participanții pot face referire la exemple de bună practică în domeniu. 

 

!!!!!!!  

1. Fiecare lucrare poate avea 1 sau 2 autori, dar sponsorizarea este separat, pentru ca fiecare să 

poată primi CD cu ISSN şi diplomă de participare. 

2. Un cadru didactic poate participa cu lucrări la una sau mai multe secţiuni, dar va trebui să 

completeze fişă de înscriere separat în care să specifice titlul lucrării, secţiunea la care se 

încadrează lucrarea şi datele personale. Toate cadrele didactice vor primi diplome de 

participare, vor fi inscrise în revista electronică cu ISSN denumită „Integrarea elevilor în 

societatea modernă” 

RECOMANDĂRI  PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

1. Fiecare lucrare va avea 2-4 pagini, format A4, margini de 2 cm;  

2. Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, 

tehnoredactare la 1,5 rânduri; titlul centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, 

şcoala, localitatea, aliniat dreapta, corp literă 11, bold; 

3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă 

dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale. Autorii poartă răspunderea 

integrală cu privire la originalitatea lucrărilor şi la respectarea dreptului de autor;  

4. Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, localitate, an); 

5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare, 

dacă se vor prezenta amândoi la activitate.  

6. Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru originalitatea lucrărilor cu care participă la 

simpozion. 

7. Lucrările şi Fişa de participare vor fi trimise organizatorilor electronic (ambele în format 

editabil), până la 5 decembrie 2021, pe adresa: simpozionfiliasi@gmail.com   

Lucrările care nu respectă cerinţele formulate mai sus, vor fi returnate spre corectare de maxim două 

ori, iar dacă va fi cazul, vor fi eliminate. 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Pentru conectarea ONLINE pe platforma GOOGLE MEET, participanții vor primi în timp util, 

fiecare, pe adresa de e-mail, link-ul necesar. 

Toate lucrările participanţilor vor fi publicate în revista (CD) cu ISSN „Integrarea elevilor 

în societatea modernă”, nr. 4/2020. 

Participanţii vor încheia parteneriate educaţionale cu aplicantul conform formularului anexat 

şi îl vor transmite ONLINE SCANAT 

Participanţii vor sponsoriza desfăşurarea simpozionului cu suma minimă de 15 lei, trimisă în 

contul RO35RNCB0318018872320001 – titular Picu Emilia Mădălina suma care acoperă 

cheltuielile de editare şi expediere prin poştă a materialelor (diplomă, CD). 

Sponsorii vor primi, direct de la organizatori (cei din judeţul Dolj) sau prin poştă, diploma 

de participare, revista (CD) şi parteneriatul, până cel mai târziu luna mai 2022.  

 

PERSOANE DE CONTACT  

Prof. Picu Mădălina, tel. 0758017027, mmadie_20@yahoo.com  

Prof. Marinescu Mihaela, tel. 0770415666, mag_cr@yahoo.com  
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