Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, Olt

Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, județul Olt invită cadrele
didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal din țară să participe
la SIMPOZIONUL REGIONAL „O PLANETĂ SĂNĂTOASĂ”, EDIȚIA A
VI-A, 22 APRILIE 2018, aprobat de CCD Olt cu Nr. 869 din 06. 10. 2017.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Grupul țintă:
Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul
preșcolar, primar, gimnazial și liceal care au de împărtășit colegilor activități, acțiuni
concrete desfășurate cu elevii, în vederea realizării educației ecologice.

Coordonatori proiect:
profesor Petcu Aurelia
profesor învățământ primar Pîrva Nicoleta Camelia
profesor Mîinescu Corina
profesor Nicolae Elena Raluca
profesor învățământ primar Prodan Marilena Monica

Parteneri:
Casa Corpului Didactic Olt
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Asociația „Salvați Identitatea Satului”
Data desfășurării: 22 aprilie 2018
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, Olt

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Secțiuni:
Secțiunea I – Prezentări PowerPoint ale unor parteneriate, proiecte și
activități diverse cu elevii;
Secțiunea a II-a – Referate pe tema simpozionului.
Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat,
din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate: comunicări în care abordarea
teoretică se va îmbina cu exemple concrete de realizare a educaţiei pentru mediu,
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exemple de bună practică, proiecte de lecţii, proiecte educaționale, prezentare de idei
de rezolvare a problemelor actuale de mediu.
Un autor poate participa cu o singură lucrare. O lucrare nu poate avea
mai mult de doi autori.

Înscrierea participanţilor:
prin e-mail la adresa un_viitor_verde@yahoo.com se vor trimite lucrările
înscrise (prezentate după indicațiile de mai jos) și fişele de înscriere;
subiectul e-mailului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) care a
(au) scris materialul, la fel se vor denumi și fișierele trimise la care se va adauga felul
acestuia. (Exemplu: nume_prenume_referat; nume_prenume_fisa);
acordurile de parteneriat, în dublu exemplar, fișa de înscriere și un plic
autoadresat timbrat (minim 3 lei) vor fi trimise în plic pe adresa ȘCOALA
GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ, STR. N. BĂLCESCU, NR. 51,
LOCALITATEA BALȘ, JUDEȚUL OLT, COD 235100 (Pe plic se va menționa:
Pentru simpozinul regional „O PLANETĂ SĂNĂTOASĂ”) .
Participarea: directă / indirectă
Taxa de participare: 15 lei pentru fiecare autor în parte (include costul
diplomelor și publicarea CD-ul simpozionului);
se va depune direct la secretariatul unității școlare organizatoare sau se va
trimite în plicul cu acordurile de parteneriat.
Data limită de trimitere a lucrărilor: 17 aprilie 2018

Cerinţe de realizare a lucrărilor:
Secțiunea I
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office PowerPoint (maxim 20 slide-uri,
primul slide va conține datele de prezentare, iar ultimul bibliografia);
Secțiunea a II-a
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Office Word (minimum 2 pagini - fără
imagini, maximum 4 pagini - cu imagini);
Setări de pagină:
format A4, margini de 2 cm;
titlul lucrării se va scrie cu majuscule folosind Times New Roman, 14 pt,
bold, centrat;
numele autorului şi funcţia didactică: dreapta, Times New Roman, 12 pt,
italic, sub titlul lucrării, la un un rând;
Nu folosiți prescurtări!
afilierea instituţională a autorilor: dreapta, Times New Roman, 12 pt, italic,
sub numele autorului (instituţie, localitate, județ);
Nu folosiți prescurtări!
textul lucrării se va scrie la două rânduri sub afilierea instituțională folosind
Times New Roman, 12 pt, distanţă rânduri 1,5, justified, cu diacritice;
bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, în ordinea alfabetică a
autorilor;

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, Olt

responsabilitatea asupra conţinutului revine autorului/autorilor
lucrărilor publicate.
Respectarea condiţiilor de redactare este obligatorie! Nerespectarea
acesteia atrage după sine neincluderea materialului în CD-ul simpozionului.
Participanții vor primi diplomă de participare, contractul de parteneriat
semnat și ștampilat de aplicant şi CD-ul simpozionului prin poştă.
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru adresele de expediere
completate greșit pe plicul autoadresat.

Evaluarea şi certificarea activităţii:
reflecţii individuale, exprimare de opinie în cadrul grupului;
realizarea unui afiș, a unor pliante, a unei mape ce va cuprinde lucrările
cadrelor didactice participante, a unui CD cu ISSN;
informații despre simpozion vor apărea în presa locală;
pentru toți profesorii participanţi la simpozion se vor acorda:
diplome de participare;
CD-ul simpozionului publicată cu ISSN.
Fiecare cadru didactic participant la acest simpozion va intra în posesia
diplomelor până la data de 30 august 2018.

Persoana de contact:
profesor învățământ primar Pîrva Nicoleta Camelia
telefon 0761618511
e-mail: nicoleta_camelia@yahoo.com
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SIMPOZIONUL REGIONAL
„O PLANETĂ SĂNĂTOASĂ”
EDIȚIA a VI-a – 22 aprilie 2018

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

1. NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:...............................................
................................................................................................................................................................
2. SPECIALITATEA : ...........................................................................................................
3.TELEFON FIX/MOBIL: ...................................................................................................
4. E-MAIL: .............................................................................................................................
5. INSTITUŢIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ...................................................................................
6. ADRESA ȘCOLII : ……………………………………………………………………...
LOCALITATEA:.................................JUDEŢUL:............................. COD POȘTAL:.......................
7. SECȚIUNEA: ...................................................................................................................
8. PARTICIPARE: DIRECTĂ / INDIRECTĂ
9. TITLUL LUCRĂRII: .......................................................................................................
................................................................................................................................................................
10.NUMĂRUL DE AUTORI AI LUCRĂRII:....................................................................

Data______________

Semnătura ____________________
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Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș
Str. N. Bălcescu, Nr. 51, Balș, județul Olt, cod
235100
Tel/fax: 0249451993
Email: scoalamihaildrumesbals@yahoo.com
Nr. înreg. _________ / ___________________

Școala:_____________________________
___________________________________
Localitatea: _________________________
Județul: ____________________________
Email:
Nr. înreg. _________ / _________________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, ....................................
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ, OLT, reprezentată prin
director, profesor Petcu Aurelia și profesor învățământ primar Pîrva Nicoleta Camelia -coordonator,
în calitate de aplicant și
B. ...........................................................................................................................................,
reprezentată prin....................................................................................................................................
........................................................................................................................în calitate de partener,
convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat, pentru stabilirea și dezvoltarea
relaţiilor de colaborare în domeniul educației.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea între parteneri în
vederea organizării și desfăşurării în instituţia aplicant a Simpozionului Regional „O PLANETĂ
SĂNĂTOASĂ”(din cadrul Proiectului Educațional Regional „Împreună pentru un viitor verde”),
ediţia a VI -a, 22 aprilie 2018.
3.GRUP ŢINTĂ:
 beneficiari direcţi: elevi, cadre didactice;
 beneficiari indirecţi: părinţi, comunitatea locală.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea simpozionului;
- să organizeze desfăşurarea şi diseminarea acţiunii;
- să respecte termenele de desfăşurare;
- să emită şi să distribuie diplomele participanţilor.
B) Partenerul se obligă:
- să mediatizeze simpozionul în şcoală;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
activităţii.
5. DURATA ACORDULUI :
Acordul se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la
data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2017 - 2018.
Modificarea prezentului protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor
prin act adiţional, datat şi semnat de ambele părţi.
Aplicant,
Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, Olt
Director,
Profesor Petcu Aurelia

Partener,
____________________________________
Director,
___________________________
LS

