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Regulamentul de participare :
♦ Acestă simpozionă seă adreseaz ă tuturoră cadreloră didacticeă dină inv ţ mântulă
preuniversitar careă suntă interesateă deă temaă propus ă şiă dorescă s -siă îmbog ţeasc ă propriaă
experienţ ă şiă realiz rileă lor,ă contribuţiaă adus ă laă modernizareaă înv ţ mântuluiă românesc,ă
promovareaăvalorilorăprinăeducaţieăşiărolulăpeăcareăîlăauăînădezvoltareaăcompeteţelorădeăînv ţareă
permanent ăaleăelevilor.
♦ Sesiuneaă deă comunic riă ştiin ifice vaă cuprindeă referateă şiă comunic riă ştiinţificeă sauă
metodice pe tema simpozionului : Mihai Eminescu –Coordonate ale operei/ ale vieţii .
♦ Înscriereaă participanţiloră seă vaă faceă prină completareaă fişeiă deă înscriereă ă până pe 11
ianuarie 2019 pe adresa de e-mail: mari_geamanu@yahoo.com iă trimitereaă acorduluiă deă
parteneriat semnată iă tampilatăină2ăexemplareăprinăpo t ăăsauăe-mail.
♦ Lucr rileă profesoriloră voră fiă trimiseă peă adresaă deă mailă a
simpozionului,ă menționândă modulă deă susținereă aă lucr riiă iă mijloaceă multimediaă deă
prezentare dac ăeănecesar.
♦ Conținutulă lucr riiă trebuieă s ă vizezeă aspecteă cuă ună gradă deă interes ridicat, din tematica
propus ,ăs ăaib ăoriginalitate,ăs ăcuprind ăeventualăexperiențeăpersonale.
♦ Taxaă deă participareă esteă deă 25ă deă leiă iă vaă acoperiă cheltuielileă pentruă preg tireaă
mapelor, programelor, diplomelor de participare, editarea revistei cu ISSN care va cuprinde
lucr rileă simpozionului.ă ă Seă achit ă prină mandată po tală peă numeleă Geam nuă Marianaă ,ă
Slatina,ăStr.ăPrim verii,ănră14,ăBl.ăGAă15ăScăA,ăApă12,ă Slatina, Jud. Olt cuăspecificaţia
pentru SIMPOZION sauă laă sediulă instituției,ă laă persoanaă de contact. Fiecare lucrare
poate avea maximumăă2ăparticipanțiăăă(taxaăseăachit ăăpentruăfiecare).
♦ V ărug măs ămenționațiăadresaăexact ăăpentruăexpediereaărevisteiă iăaădiplomelor.
♦ Cerințe de redactare:
1 format A4 ;
2 titlul, Times New Roman, size 14, Bold, centrat;
3 autorul,ăinstituțiaăăseăvorăscrieăcuăTimesăNewăRoman,ăsizeă14,ăBold;ălaăună
rând
de titlu, aliniere dreapta;
4 textulăseăvaăscrieălaădou ăărânduriădeădenumireaăinstituției;
5 tehnoredactare text:
* Microsoft Office Word
* Times New Roman
* 12 normal la 1,5 rânduri
* marginile la 20 mm (sus, jos, dreapta, stanga)

* textul aliniat bloc
* obligatoriu cu semne diacritice (nu se accept f r ăăacestea)
* lucrareaăs ănuădep easc ă2ăpagini.
*ăOrganizatoriiăsimpozionuluiăîşiărezerv ăădreptulădeăaărespingeălucr rileăcareănuărespect ă
cerinţele din regulamentul de participare.
♦Simpozionul va avea loc în data de 15 ianuarie 2019.

PROGRAMăDEăDESF ŞURAREă:ă 12.30-14.00
PERSOAN ă DE CONTACT
♦ProfăGeam nuăMariana,ătel.0770584312
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FI AăDEăÎNSCRIEREă
LAăSESIUNEAăDEăCOMUNIC RIă TIINTIFICE
PENTRU CADRE DIDACTICE

NUMELE ................................................ PRENUMELE…………………………………….
TITULUL LUCRARII ........................................................ …………………………………….
ADRESA PERSONALA .................................................... …………………………………….
SPECIALITATEA .............................................................. ……………………………………..
SCOALA ............................................................................ ……………………………………..
LOCALITATEA ................................................................. …………………………………….
TELEFON........................................................................... ……………………………………
E-MAIL .............................................................................. ……………………………………
MODUL DE PARTICIPARE: DIRECTA
INDIRECTA
MIJLOACEăNECESAREăPREZENT RIIăLUCR RII:

LiceulăTehnologică„P.S.ăAurelian”ăăăăăăăăăă
Slatina, JudețulăOLT
Nr.ă………./……………….ăăăăăăăăăă

Şcoala..........................................................ăăăăăăăă
Jud. .........................................
Nr.ă……………../………………

CONTRACT DE PARTENERIAT
Încheiată azi,………………..ă întreă Liceulă Tehnologică „P.ă S.ă Aurelian”ă Slatina,ăă
reprezentat prin director prof. Dumitra Mirela,ă prof.ă Geam nuă Mariana şi Şcoalaă
.............................................................................,ă jud.....................,ă reprezentat ă prină
director.................................................................................ă şiă cadreleă didactice:ă :ă
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
înă vedereaă colabor riiă pentruă realizarea Simpozionuluiă Jude eană ’’Luceaf rulă poezieiă
româneşti’’, ediţiaăaăII-a, se încheie acest contract de parteneriat.
Instituţia parteneră se obligă :
1.ă S ă trimit ă şcoliiă organizatoareă contractulă deă parteneriată completat,ă semnată şiă ştampilată şiă
fişaădeăînscriere;
2.ăS ămediatizezeăînătimpăutilăproiectulăînăcadrulăunit ţilor;
3.ăS ăparticipeăla activit ţileăcareăsuntămenţionateăînăfişaădeăînscriereădirectăsauăindirect;
Şcoala organizatoare se obligă:
1.ăS ămediatizezeăînătimpăutilăregulamentul proiectuluiăjudeţean;
2.ăS ătrimit ălaătimpăadeverinţele,ădiplomeleădeăparticipareăşiărevistaăcuăISSN;
Toţiă parteneriiă dină acestă proiectă seă oblig ă s ă colaborezeă peă toat ă durataă proiectuluiă
pentruăcaăactivit ţileăs ăseădesf şoareăconformăscopului stabilit înăanulăşcolară2018/2019.
LiceulăTehnologică„P.S.ăAurelian”ăSlatina
Director,
Prof. Dumitra Mirela
…………………………........................

Şcoala......................................................
..............................................................
Director,
…………………………………………
…………………………………………

