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Perioada: 07.11—23.12.2016

Proiect şcolar naţional
CAER_ poziţia 1452_2016

“Fii European şi promovează egalitatea de gen!”,
Ediţia a III-a , 07.11-23.12.2016
Modalităţi de realizare: IT articol / lucrare în Word publicată în carte cu ISBN

Parteneri:

Coordonatori:

MENCS România -Inspectoratul Insp. Şc. General prof. Pop Maria
Insp. Şc. prof. Souca Valentina
Şcolar Judeţean Sălaj
Casa Corpului Didactic Sălaj
Colegiul Naţional “Silvania”
Zalău, jud. Sălaj
Grădiniţa cu PP ”Ion Creangă”
Zalău, jud. Sălaj

Director CCD prof. Forţ Corina Emilia
Director prof. Bulgărean Vasile
Prof. dr. Ţicală Maria
Director prof. Negru Emilia

Asociaţia “Ion Creangă” Zalău

Preşedinte ONG Flonta Lavinia
Şc. Gim. ”D. Cantemir” Oradea Director prof. Popa Viorica

Obiective cadru:

Itemii concursului:
1.

IT articol/ lucrare în word
Realizarea unei cărţi cu ISBN
Diplome de participare /
de autor articol

2.

3.

Activitatea de voluntariat:
completarea unui chestionar în
vederea realizării unei anchete
cu tematica egalităţii de gen

*identificarea rolului dimensiunii de gen în educaţie;
*promovarea specificităţii, parteneriatului şi a egalităţii de
gen încă din perioada preşcolară;
*identifcarea dimensiunii de gen în materialele curriculare şi
în modul de organizare a spaţiului fizic al sălii de grupă /
clasă.
Grup ţintă: cadre didactice şi copii din învăţământul
preuniversitar românesc

Secţiune propusă: Creativitate

Adeverinţă ONG de implicare în
promovarea egalităţii de gen în
şcoală.

Cadre didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea proiectului:

Parteneriat între instituţiile
şcolare implicate

Petrean Mariana, Ghirean Cristina, Banut Veronica, Opriş Caludia, Spânu
Lavinia, Pop Rodica, Durus Octavia, Toma Florita, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov
Dorina, Ştirb Adriana, Molnar Rozalia, Major Katalin, Vezelovici Gelia, Brînduşan
Viorica, Pinte Marioara, Muresan Mindrica, Ungur Cristina, Lupse Gabriela, Milas
Cristina, Cadar Laura, Pop Crina, Strîmbu Iulia, Szabo Erika.

Acord de parteneriat

Grădiniţa cu PP “Ion Creangă” Zalău
România, Loc: Zalau, Str.Closca, Nr. 37
Judeţ: Salaj, cod poştal 450053

Tel: 0260.612.415; 0753.041.522
E-mail: educatie_gen2016@yahoo.com
Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro
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Perioada: 07.11—23/12/2016

Proiect şcolar naţional
CAER_ poziţia 1452_2016

“Fii European şi promovează egalitatea de gen!”,
Ediţia a III-a, 2016
Modalităţi de realizare: IT articol / lucrare în Word publicată în carte cu ISBN

Art. 1. Organizatorul proiectului national este ISJ Salaj prin Gradinita cu PP
“Ion Creanga” Zalau alături de partenerii: Casa Corpului Didactic Sălaj,
Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, Asociaţia Ion Creanga Zalau şi Şc. Gim.
”D. Cantemir” Oradea, jud. Bihor.
Prin acest proiect, organizatorul doreste să pună în valoare experienţa,
creativitatea de care dau dovadă cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar romanesc si international in realizarea unui ghid eficient de
educatie de gen.
Proiectul se va derula sub prevederile prezentului regulament, care este
obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul poate modifica prezentul
regulament pe parcursul desfăşurării proiectului, anunţând, in prealabil, toţi
participanţii.
Art. 2. Condiţii de participare
La acest proiect scolar national pot participa toate cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar.
Art. 3. Durata şi mecanismul proiectului
Proiectul naţional “Fii European şi promovează egalitatea de gen!”, ediţia a
III-a, 2016, se desfăşoară în perioada 07.11 – 23.12.2016. Participarea la
acest proiect şcolar implică parcurgerea mai multor etape şi anume:
Desfăşurarea proiectului:
· Anunţarea proiectului – 07.11.2016
· Primirea articolelor in format electronic – până pe 02.12.2016
Selecţia lucrarilor cu tematica de gen de către organizatori
05-16.12.2016 astfel:
Etapa locala_05.12.2016;
Etapa judeţeană_12.12.2016;
Etapa naţională_19.12.2016
· Realizarea cartii cu ISBN in format electronic „”Modalităţi practice
de realizare a educaţiei de gen în şcoală”; trimiterea cărtii, a
diplomei de participare / de autor articol, a adeverintei de voluntariat si
a acordului de parteneriat, toate in format electronic, catre toti
participantii – 20-23.12.2016
Etapa 1 – Înscrierea în proiect a participanţilor– se face automat prin
trimiterea prin mail la adresa: educatie_gen2016@yahoo.com a urmatoarelor
documente: fisa de inscriere completata in Word, acordul de parteneriat
semnat si scanat, dovada taxa proiect scanata, chestionarul completat în word
si lucrarea -tip articol– cu titlul ”Modalităţi practice de realizare a
educaţiei de gen în şcoală”, redactata conform schemei de pe fisa de
inscriere si respectand cerintele de mai jos:

Taxa de participare de 30 lei va fi achitată catre Asociatia
Ion Creanga Zalau, CIF: 28315750, în Contul bancar
(IBAN): RO38BTRLRONCRT0339850501 deschis la
Banca Transilvania SA Zalău, până la data de 02.12.2016.
În momentul achitării se va preciza obligatoriu numele
dumneavoastră şi taxă proiect.
Etapa 2 – Primirea lucrarilor - se va realiza pana la data de
02.12.2016.
· selecţia din punct de vedere didactic se va face de către 4 profesori
pentru invatamantul preuniversitar;
· selecţia din punct de vedere al originalităţii şi al calitatii se va face
de către 4 profesori implicati in activitati de educatie de gen.
· expedierea articolelor redactate de catre participanti se va face pe
adresa educatie_gen2016@yahoo.com
Etapa 3 – Selectarea lucrarilor
Selectarea lucrarilor se va face în doua etape:
- din punct de vedere didactic – urmând a se stabili un punctaj
de la 1 la 5 acordat de fiecare membru al comisiei.
- pentru originalitate şi calitate practica - urmând a se stabili un
punctaj de la 1 la 5 acordat de fiecare membru al comisiei.
Selecţia lucrarilor: Etapa locala_05.12.2016;
Etapa judeţeană_ 12.12.2016; Etapa naţională_19.12.2016

Etapa 4 – Oferirea diplomelor
Diplomele acordate de către organizator vor fi trimise tuturor
participantilor in format electronic in perioada 20-23.12.2016.
Rezultatele proiectului vor fi anuntate prin mail catre toti
participantii.

Numar de pagini: 2 – 4 pagini;
Format Word, Pagina setata portret, margini: top-2, left-2, right -2. bottom–2;
A4, font Times New Roman, 12, aliniament Justify.
Atenţie !Autorii sunt responsabili de autenticitatea lucrarii lor.
Criterii de selecţie a lucrărilor:
Autorul: Cadru didactic din invatamantul preuniversitar,
Originalitatea articolului;
Valoarea didactică a articolului;
Valoarea practică a articolului.

Gradinita cu PP “Ion Creanga” Zalău
Romania, Loc: Zalau, Str.Closca, Nr. 37,
Judeţ: Salaj, cod poştal: 450053
Tel: 0260.612.415; 0753.041.522
E-mail: educatie_gen2016@yahoo.com
Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro

