MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„NICOLAE
ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092
E-mail: gradinitanromanescu@yahoo.com

TIPUL ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE: SIMPOZION
CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE:

NAŢIONAL

SECŢIUNI:

1. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE
2. CREAŢII LITERAR ARTISTICE ŞI UTILIZAREA LOR ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢILOR ZILNICE
3. CONFECȚIONARE DE OBIECTE TRADIȚIONALE DIN MATERIALE
REFOLOSIBILE

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE: 90
LOCUL DESFĂŞURĂRII: GRĂDINIŢA “NICOLAE ROMANESCU”
PERSOANE DE CONTACT
Prof. Înv Preşc. BARBU VIORICA – 0721514277 / 0766582730
Prof. Înv Preşc. RUSU ELVIRA MIHAELA – 0727800345
Prof. Înv Preşc. OCROTEALĂ ELENA- 0721684656

GRUP TINTA

Cadre didactice din învăţămantul preşcolar şi primar care doresc să-şi promoveze
creaţiile, inovaţiile, noutăţile în domeniul lor de activitate.
RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe (conform art.8 Regulamentul
C.C.D.Dolj):
1. Vor avea între 2- 4 pagini format A4;
2. Vor fi scrise în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă
12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;
- Titlul va fi scris centrat, cu majuscule (14, Times New Roman, Bold)
- La doua rânduri de titlu, în partea dreaptă, se vor scrie autorul/ autorii şi unitatea de învăţământ
(Times New Roman 12 Bold), localitatea, judeţul;
- La două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman 12)
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă,
să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale și să respecte legislația în vigoare privind
drepturile de autor.
4. Fiecare lucrare va conține obligatoriu:
a) Bibliografie: autor, titlu lucrare, editură, localitate, an);
b) Un rezumat de maximum ½ pagină.

NOTA!
Articolele vor fi publicate pe un CD cu ISBN.
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5. Lucrarea și acordul de parteneriat se vor înainta organizatorilor pe suport scris și electronic în
termenele stabilite prin prezentul regulament de organizare și desfășurare (04. 04-16.04. 2016).
6. Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori, caz în care fiecare participant va primi câte o
diplomă de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.
7. Înscrierea participanţilor – termen limită 16 APRILIE 2016, pe baza fişei de înscriere şi a
lucrării expediate pe adresa de e-mail simpozionromanescunational@yahoo.com (două fişiere
în acelaşi mail). De asemenea, în termenul precizat vor trebui înaintate, prin poştă protocoalele
de parteneriat. (cu număr de înregistrare, semnat și ștampilat, în două exemplare –unul pentru
instituția organizatoare, iar al doilea pentru participant) şi un plic autoadresat. Înscrierea
participanţilor se va face în limita numărului de 120 de participanţi (Lucrările acceptate vor primi
e-mail de confirmare).
8. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute.
9. Număr maxim de participanţi: 120
OBS! Pentru ca activitatea să fie considerată a fi organizată la nivel național este necesară
participarea unităților de învățământ din cel puțin 10 județe. (conform Art.2 (d) din
Regulamentul C.C.D. Dolj)
10. Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
cerinţele din regulamentul de participare.
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE AL
SECŢIUNII III
Se pot înscrie la concurs preşcolari şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial.
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic şi acordul de parteneriat în dublu
exemplar – unul pentru fiecare şcoală participantăvor fi completate şi trimise odată cu lucrările
copiilor, cât şi un plic timbrat şi autoadresat A4.
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări, (pentru
fiecare secţiune) compoziţii ale elevilor, în format A4 (bloc mic de desen).
În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă următoarele: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea, judeţul,telefon, e- mail.
Fişele de înscriere se vor trimite in plic până la data de 31.03.2015. Cadrele didactice
participante vor trimite plicul cu lucrările elevilor şi acordul de parteneriat la adresa menţionată.
11. Participanţii din alte judeţe decât judeţul Dolj vor trimite lucrările și acordurile de
parteneriat la adresa:

Grădiniţa cu Program Prelungit “NICOLAE ROMANESCU” , Strada
Dimitrie Gerota, Nr. 22, Craiova, Jud. Dolj
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL
NAŢIONAL

SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA
21 APRILIE 2016
Titlul lucrării
Autorii lucrării:
1
Nume:
Adresă:
Localitate:
Judeţ:
Telefon:
Adresă de e-mail(personală)
Loc de muncă/ Unitatea şcolară:
Specialitatea
2.
Nume:
Adresă:
Localitate:
Judeţ:
Telefon:
Adresă de e-mail: (personală)

Prenume:

Prenume:

Loc de muncă/ Unitatea şcolară:
Specialitatea
Particip la:
□ Secţiunea I
□ Secţiunea II
□ Secţiunea III
Mod de participare:
□ Directă - prin prezenţă la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Nicole Romanescu” Craiova
□ Indirectă - virtuală, prin intermediul tehnologiei online
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi):
calculator, videoproiector, CD-player, televizor.
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Grădiniţa “Nicolae Romanescu” Craiova
Unitatea partenera…….................................................
Str. Dr. Dimitrie Gerota Nr 22
Strada…………………………………………………..
Cod 200303
Cod…………...........
Nr…… / …………………
Nr…… /…………….
ACORD DE PARTENERIAT
Art.1 Părţile contractante
A.Grădiniţa “Nicolae Romanescu” Craiova, cu sediul în Str. Dr. Dimitrie Gerota Nr. 22,
reprezentată prin director prof.Laura Uşurelu,
Şi
B ……………...........................................................................................cu sediul.......................................
................................... reprezentată prin ................................................................, în calitate de PARTENER
Art. 2 Obiectul contractului
Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante în vederea
desfăşurării Simpozionului Naţional cu tema „Sărbătoarea Paştelui între tradiţie şi modern" „
ediţia I organizat în data de 21 APRILIE 2016 de Grădiniţa “Nicolae Romanescu” Craiova
Art. 3 Obligaţiile părţilor
A. APLICATUL –Grădiniţa “Nicolae Romanescu” Craiova se obligă:
 Să informeze participanţii despre organizarea simpozionului;
 Să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului;
 Să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării simpozionului;
 Să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară;
 Să emită şi să distribuie diplome de participare cadrelor didactice prezente la simpozion.
B. PARTENERUL ……………….................................................................................................... se obligă:
 Să popularizeze simpozionul în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;
 Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la
adresa indicată în regulament;
Art. 4 Durata acordului
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării simpozionului.
Art.5 Clauze finale ale acordului
Simpozionul Naţional cu tema „Sărbătoarea Paştelui între tradiţie şi modern" face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii şi cadrele
didactice din judeţele participante.
Grădiniţa “Nicolae Romanescu” Craiova
Director,
Prof. Laura Uşurelu

................................................................................
Director,

