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DREPTURILE OMULUI – INVITAŢIE LA DIALOG 

 

 Titlul activității  

            Drepturile omului – invitaţie la dialog 

 Tipul activității  

Activitate ştiinţifică - Simpozion 

 Nivelul / categoria în care se încadrează activitatea 

Judeţean 

 Instituţia organizatoare  

  Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște 

 Date de contact instituţie 

Strada Lt. Pârvan Popescu, nr. 94; Nr. de telefon/fax: 0372716561/0245-210169; 

E-mail: liceulpetrucercel@yahoo.com; Site: http://petrucercel.ro 

 Instituţii partenere la organizarea activităţii 

Inspectoratul Școlar  Județean Dâmbovița 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice 

 Instituţii colaboratoare la organizarea activităţii 

Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte 

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Moreni 

Liceul Tehnologic „Petrol” Moreni 

Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari 

 Persoana de contact 

Vișan Lavinia, profesor Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște;  

mail lavinia_gaesti@yahoo.com; tel. 0745983697 

 Grup ţintă 

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, manageri educaționali, 

bibliotecari, formatori CCD, elevi şi studenţi care vor îmbrăţişa cariera de profesor. 

   Număr de cadre didactice participante 

- Minimum 30 participanţi 

 Locul desfăşurării activităţii 

- Liceul Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște 

 Scopul activităţii 

- - Diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi didactice auxiliare din 

învăţământul preuniversitar cu privire la valorile şi principiile democraţiei şi drepturilor omului, 

dialogul intercultural; menţinerea contactului între specialişti şi stimularea creativităţii și 

comunicării în sistem.  

  Data desfăşurării activităţii și durata  

-  Data: 8 iunie 2019; Durata: 5 ore 
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 Activități ce urmează a fi desfășurate 

    Secțiuni pentru profesori 

 Secțiunea A - Asigurarea calităţii în şcoală 

  -     Proiecte de activităţi şcolare şi extraşcolare 

       -   Programe educaţionale axate pe educaţia civică/ drepturile omului,  acţiuni / activităţi 

formale şi non-formale  realizate la nivelul şcolii  

             Subsecțiunea B - Rezolvarea conflictelor şi a situaţiilor de criză educaţională 

- Prezentare de materiale informative 

- Lucrări de cercetare a cadrelor participante 

- Proiecte didactice – implementate la Consiliere şi orientare 

    Secțiunea C - Comunicare şi relaţionare la nivelul şcolii și comunicare educaţională 

- Prezentare de materiale informative 

- Lucrări de cercetare a cadrelor participante 

- Proiecte didactice – implementate la Consiliere şi orientare 

 Secțiunea D - Organizarea şi conducerea grupului de elevi 

-    Prezentare de materiale informative 

-  Lucrări de cercetare a cadrelor participante 

-  Proiecte didactice – implementate la Consiliere şi orientare 

            Notă: La fiecare secțiune vor avea loc discuţii, dezbateri. Toate materialele vor fi 

publicate în lucrarea simpozionului, care va primi ISSN. 

 Secțiune pentru elevi şi studenţi 

            Concurs judeţean pentru elevi şi studenţi  

            Materiale cu caracter informativ pentru toate subsecțiunile: pliante, eseuri, prezentări  

Power Point, afişe, desene  

Aceste materiale vor fi utilizate de către participanţi și de către organizatori, în campanii 

de informare. 

Materialele realizate de către elevi vor fi jurizate de către o comisie formată din 

profesori şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi premiate în cadrul lucrărilor simpozionului. 

 Activitate asociată simpozionului: Expoziţie cu lucrările elevilor 

 Realizarea lucrărilor şi înscrierea participanţilor 

            Lucrările vor fi trimise exclusiv în format electronic pe adresa de e-mail 

lavinia_gaesti@yahoo.com 

            Denumirea fişierului virtual: Simpozion_Nume_Prenume. 

            Fişierul va conţine fişa de înscriere, împreună cu lucrarea, şi, opţional, acordul de 

parteneriat.  

             Data limită de transmitere a lucrărilor: cu două săptămâni înainte de derularea 

simpozionului. 

             Se admit maximum doi autori pe lucrare. 

             Durata de prezentare a lucrării nu poate depăși 10 minute. 

             Nu se percepe taxă de înscriere. 
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            Redactarea lucrărilor 

             Lucrările vor fi redactate în format A4, scris la un rând, în format Times New Roman, 

cu caracter de 12, cu margini egale de 20 mm, în maxim 5 pagini, cu diacritice, cu aparat critic, 

sau în format pps (20 de slide-uri), sau filmuleţ (maxim 5 minute). 

            Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. 

            La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12). 

            Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. 

             Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală. 

            Jurizarea lucrărilor 

            Jurizarea concursului va fi realizată de către reprezentanți ai instituțiilor implicate în 

organizarea simpozionului. Lucrările prezentate se vor încadra în următoarele cerinţe:  

- să reflecte tema simpozionului;  

- să aibă caracter de originalitate;  

- să nu depăşească 4 pagini, format A4 Times New Roman, margini egale de 2 cm; 

      -   bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Lucrările vor pune accent pe aspecte 

practice şi cel mult 30 % pe aspectul teoretic. 

 Agenda activității 

   09
00

 – 09
30 

– Primirea participanţilor și a invitaţilor, vizitarea şcolii şi a expoziţiei cu  

lucrările elevilor. 

     09
30

 – 10
00

   –  Deschiderea oficială a simpozionului 

     10
00

 – 12
00

   –  Prezentarea lucrărilor – Partea I 

     12
00

 – 12
15    

–  Pauză de cafea 

     12
15

 – 13
45    

–  Prezentarea lucrărilor – Partea II 

            13
45

 – 14
00

   –  Evaluarea activităţii. Concluzii. Distribuirea adeverinţelor. 

 Mod de certificare a participării la activitate 

-   Adeverințe autentificate de către instituția organizatoare și instituțiile partenere. 

 Coordonatorul activităţii ştiinţifice din partea Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 

- Profesor metodist UNGUREANU Maria 

 

 

 

 


