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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 promovareaă
valorilor prinăeducaţieăşiărolulăpeăcareăîl au în dezvoltarea competeţelorădeăînv ţareăpermanent ă
ale elevilor.
♦ Sesiunea de comunic riăştiin ifice va cuprinde referateăşiăcomunic riăştiinţifice sau metodice
pe tema simpozionului : Mihai Eminescu –Coordonate ale operei/ ale vieţii ale cadrelor
didactice şiăaleăreprezentanţilorăcomunit ţiiălocale.
♦ Înscriereaăparticipanţilor seăvaăfaceăprinăcompletareaăfişeiădeăînscriere până pe 13 ianuarie
2020 pe adresa de e-mail: mari_geamanu@yahoo.com i trimiterea acordului de parteneriat
semnată iă tampilat in 2 exemplare prinăpo t ă sau e-mail.
♦ Lucr rile profesorilor împreun ăcuăchitanțaă(scanat ) vor fi trimise pe adresa de mail a
simpozionului,ămenționândămodulădeăsusținereăaălucr rii i mijloace multimedia de prezentare
dac e necesar.
♦ Conținutulălucr rii trebuieăs vizeze aspecte cu un grad de interesăridicat,ădinătematicaăpropus ,
s ăaib ăoriginalitate,ăs ăcuprind ăeventualăexperiențe personale.
♦ Taxa de participare este de 30 deăleiă i va acoperiăcheltuielileăpentruăpreg tirea mapelor,
programelor, diplomelor de participare, editarea revistei ,,Tinere condeie" cu ISSN. Seăachit
prinămandatăpo tal pe numele Geam nuăMarianaă,ăSlatina,ăStr.ăPrim verii,ănră14,ăBl.ăGAă
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SIMPOZION sau la sediulă instituției,ă laă persoana de contact. Fiecare lucrare poate avea
maximumăă2ăparticipanțiăăă(taxaăseăachit ă pentru fiecare).
♦ V ărug măs ămenționațiăadresaăexact ăăpentruăexpediereaărevisteiă i a diplomelor.
♦ Simpozionul va avea loc în data de 15 ianuarie 2020.
♦ Cerințe de redactare:
1 format A4 ;
2 titlul, Times New Roman, size 14, Bold, centrat;
3 autorul,ăinstituția se vor scrie cu Times New Roman, size 14, Bold; la un rând
de titlu, aliniere dreapta;
4 textul seăvaăscrieălaădou 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
obligatoriuăcuăsemneădiacriticeă(nuăseăacceptăăf r ăăacestea)
lucrareaăs ănuădep easc ă2ăpagini.

*ăOrganizatoriiăsimpozionuluiăî iărezerv ăădreptulădeăaărespingeălucr rileăcareănuărespect
cerințele din regulamentul de participare.
PROGRAMăDEăDESF ŞURARE : 15 ianuarie 2020 , orele 12.00-14.00

PERSOANE DE CONTACT
♦ProfăGeam nu Mariana, tel.0770584312

„LUCEAF RULăPOEZIEIăROMÂNEŞTI”
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FI AăDEăÎNSCRIERE
LAăSESIUNEAăDEăCOMUNIC RIă TIINTIFICE
PENTRU CADRE DIDACTICE

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

