SIMPOZION JUDEŢEAN
ORGANIZATOR:

LICEUL TEHNOLOGIC “P. S. AURELIAN”

SLATINA, OLT
15 ianuarie 2021

♦ Acest simpozion se adresează tuturor cadrelor didactice din invăţământul preuniversitar
care sunt interesate de tema propusă şi doresc să-si îmbogăţească propria experienţă şi
realizările lor, contribuţia adusă la modernizarea învăţământului românesc, promovarea
valorilor prin educaţie şi rolul pe care îl au în dezvoltarea competeţelor de învăţare permanentă
ale elevilor.
♦ Sesiunea de comunicări ştiinţifice va cuprinde referate şi comunicări ştiinţifice sau metodice,
pe tema simpozionului : Mihai Eminescu –Coordonate ale operei/ ale vieţii, ale cadrelor
didactice şi ale reprezentanţilor comunităţii locale. Desfășurarea simpozionului se va realiza pe
platforma Google Meet.
♦ Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de înscriere până pe 12 ianuarie
2021 pe adresa de e-mail: mari_geamanu@yahoo.com și trimiterea acordului de parteneriat
semnat și ștampilat in 2 exemplare prin poștă sau e-mail.
♦ Lucrările profesorilor împreună cu chitanța (scanată) vor fi trimise pe adresa de mail a
simpozionului, menționând modul de susținere a lucrării.
♦ Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă,
să aibă originalitate, să cuprindă eventual experiențe personale.
♦ Taxa de participare este de 40 de lei și va acoperi cheltuielile pentru pregătirea mapelor,
programelor, diplomelor de participare, editarea revistei județene ,,Luceafărul poeziei
românești" cu ISSN. Se achită prin mandat poștal pe numele Geamănu Mariana, Slatina,
Str. Primăverii, nr 14, Bl. GA 15 Sc A, Ap 12, Slatina, Jud. Olt cu specificatia pentru
SIMPOZION sau la sediul instituției, la persoana de contact. Fiecare lucrare poate avea
maximum 2 participanți (taxa se achită pentru fiecare).
♦ Vă rugăm să menționați adresa exactă pentru expedierea revistei și a diplomelor.
♦ Simpozionul va avea loc în data de 15 ianuarie 2021.
♦ Cerințe de redactare:
1 format A4 ;
2 titlul, Times New Roman, size 14, Bold, centrat;
3 autorul, instituția se vor scrie cu Times New Roman, size 14, Bold; la un rând
de titlu, aliniere dreapta;
4 textul se va scrie la două rânduri de denumirea instituției;
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 acceptă fără acestea)
lucrarea să nu depășească 2 pagini.

* Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
cerințele din regulamentul de participare.
PROGRAM DE DESFĂŞURARE : 15 ianuarie 2021 , orele 12.00-14.00

PERSOANE DE CONTACT
♦Prof. Geamănu Mariana, tel.0770584312

„LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI”

Simpozion judeţean
an şcolar 2020 - 2021

FIȘA DE ÎNSCRIERE
LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINTIFICE
PENTRU CADRE DIDACTICE

NUMELE SI PRENUMELE…………………....................................………………….
TITULUL LUCRARII……………………….............................................…………….
ADRESA PERSONALA………………….........................................………………….
SPECIALITATEA……………………..................................................………………..
SCOALA………………………................................................................……………..
LOCALITATEA…………………………......................................................………….
TELEFON………………………….................................................................…………
E-MAIL……………………....................................................................………………
MODUL DE PARTICIPARE: ON-LINE..................
INDIRECTA....................

CHITANȚA TAXEI DE PARTICIPARE
DATA.........................SERIA......NR................
COPIE TAXA DE PARICIPARE ATAȘATĂ/SCANATĂ

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian”
Slatina, Județul OLT
Nr. 3108/ 9.10.2020 .

Şcoala..................................................
Jud. ................................……...........
Nr. ……………../……………….…

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi,……………….. între Liceul Tehnologic „P. S. Aurelian” Slatina, reprezentat
prin director prof. Dumitra Mirela, dir. adj. Urdeș Jenica și prof. Geamănu Mariana şi
Şcoala ............................................................................., jud....................., reprezentată prin
director.................................................................................şi
cadrele
didactice: : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
în vederea colaborării pentru realizarea Simpozionului Judeţean ’’Luceafărul poeziei
româneşti’’, ediţia a IV-a, se încheie acest acord de parteneriat.
Instituţia parteneră se obligă :
1. Să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat completat, semnat şi ştampilat şi fişa de
înscriere;
2. Să mediatizeze în timp util proiectul în cadrul unităţilor;
3. Să participe la activităţile care sunt menţionate în fişa de înscriere direct sau indirect;
Şcoala organizatoare se obligă:
1. Să mediatizeze în timp util regulamentul proiectului judeţean;
2. Să trimită la timp adeverinţele, diplomele de participare şi revista cu ISSN;
Toţi partenerii din acest proiect se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca
activităţile să se desfăşoare conform scopului stabilit în anul şcolar 2020/2021.

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina

Şcoala....................................................

Director,

Director,

Prof. Dumitra Mirela

…………………………………

