REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
SIMPOZIONULUI INTERJUDEŢEAN
„ ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII DURABILE”
15 Martie 2018
Argument
Educaţia pentru dezvoltare durabilă dezvoltă şi îmbunătăţeşte capacitatea indivizilor, a
comunităţilor, a organizaţiilor şi a ţărilor de a gândi şi a acţiona în favoarea dezvoltării durabile, poate
determina schimbarea mentalităţi oamenilor. Doar oamenii pot crea o lume mai sigură, mai sănătoasă şi
mult mai prosperă, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii.
În societatea contemporană, aflată într-o permanentă schimbare, calitatea actului didactic este
condiţionată de implicarea, dăruirea, educaţia şi autoeducaţia prin perfecţionarea continuă, de
cunoaşterea profundă a educabilului în procesul instructiv-educativ. Reforma curriculară declanşată în
învăţământul românesc vizează schimbări de amploare privind organizarea şi structura procesului
didactic, care promovează o nouă viziune asupra triadei predare – învăţare – evaluare.
Simpozionul Interjudeţean cu tema „ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării
durabile” vine în sprijinul cadrelor didactice cu exemple de bună practică şi cu experienţe pozitive,
fiind o oportunitate de stimulare a capacităţii creative şi inovatoare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar.
Prezentul Proiect educațional oferă un cadru adecvat pentru cunoașterea și promovarea
aspectelor novatoare în ceea ce privește tematica abordată, un bun prilej în identificarea posibilităților
de realizare a unor colaborări și parteneriate constructive și valoroase.
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor
didactice, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, schimbul
de
bunepractici, menţinerea contactului între specialişti, identificarea posibilităţilor de realizare
a unor colaborări şi parteneriate valoroase, în vederea abordării unor proiecte şi participării la programe
europene.
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Obiectivul general al activităţii:
Simpozionul urmăreşte diseminarea de către / înspre cadrele didactice a experienţei referitoare
la rezultatele unor acțiuni de promovare a dezvoltării durabile prin educație .
Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
Simpozionul se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1. Data şi locul desfăşurării: 15 martie 2018, Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”, Caracal,
Olt
2. Înscrierea participanţilor: 01 ianuarie - 01 martie 2018
3. Depunerea/trimiterea lucrărilor pentru simpozion: până la 08 martie 2018.
Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea unui formular de
înscriere (Anexă1). Vor trimite la adresa de e-mail ines.cristea@gmail.com Formularul
de înscriere însoţit de materialul ce va fi prezentat şi Anexele 2, 3 si 4 de la sfarsitul
prezentului document.
4. Data desfăşurării simpozionului: 15 martie 2018
5. Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor.
Toate lucrările profesorilor acceptate pentru participare la simpozion vor fi publicate sub formă
de DVD cu ISSN.
Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a respinge participarea la concurs a lucrărilor care
nu corespund cerinţelor enunţate în prezentul regulament.
Lucrările vor fi originale, corecte din punct de vedere gramatical și vor respecta regulile de
redactare și tematica impusă. Nerespectarea acestor condiții atrage după sine neincluderea
materialului pe DVD. Răspunderea asupra conținutului materialelor trimise revine în totalitate
cadrelor didactice participante.
Lucrarea se va trimite în format electronic, prin e-mail.
-

-

Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
Vor avea între 2 şi 4 pagini în format A4, incluzând și fotografii;
Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,15 rânduri;
Margini de 20 mm sus, jos, stânga, dreapta;
Titlul lucrării, autorul și instituția unde funcționează vor fi scrise cu font Times New Roman 14;
Paginile vor fi numerotate;
Numele fișierului care conține lucrarea să fie același cu titlul lucrării;
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să
aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind
drepturile de autor;
Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:
bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;
Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori;
Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii pentru
care este scris materialul. Aceeaşi denumire se va da şi fişierului din ataşament; de exemplu dacă la
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simpozion participă doamna Alina Popescu pentru secţiunea 1, atunci subiectul e-mail - ului va fi
“Ana Popescu – Sectiunea 1”, iar fişierul care conține fișa de înscriere se va denumi cu acelaşi
nume.
Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
Înscrierea se poate face şi direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare.
Termenul limită de înscriere: 08 martie 2018
Cadrele didactice din alte judeţe ale ţării pot participa online.
*PREZENTA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL OLT ESTE OBLIGATORIE*
Simpozionul va cuprinde două secţiuni:
Sectiunea 1. Sesiune de comunicări/lucrări ştiinţifice şi referate cu tema propusă;
Sectiunea 2. Prezentarea de proiecte şi strategii didactice inovative în domeniul ştiinţelor.

Detalii privind cheltuielile:
Activitatea se va realiza din venituri proprii şi sponsorizari, acoperindu-se cheltuielile pentru
organizare şi trimiterea mapelor (diplome de participare, DVD-ul cu ISSN şi pliante) - cei care sunt din
afara localitatii Caracal vor primi mapele prin poştă.
Cei care participa sunt rugati sa sponsorizeze cu suma de 15 lei/persoana desfașurarea activitatii;
suma include prețul CD-ului cu ISSN, tiparirea diplomei și pliantelor, cheltuielile de expediere a
mapelor. Restul costurilor de organizare se vor realiza din venituri proprii.
Donația pentru participarea la simpozion se trimite prin mandate postal la adresa de mai jos:
CRISTEA INES
Str. Gheorghe Asachi, Nr.10, Caracal,
Jud. Olt, Cod 235200
Persoane de contact:
Prof. Cristea Ines, tel. 0766 308849 , ynescristea@yahoo.com
Prof. Bălaşa Daniela, tel. 0766 243105, daniela_bls@yahoo.com
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ANEXA NR.1

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN
„ ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE”

Date despre participant:
Nume: ……………………………………………………………………………
Prenume: ………………………………………………………………………..
Adresă de expediere a mapelor: ………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………….
Adresă de e-mail: ………………………………………
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: ……………………………………………………………..

Date despre referat:
1. Tema dezbaterii: ………………………………………………………………………….
2. Secţiunea: ……………………………………………………………………………….
3. Mod de participare: directă, indirectă
4. Prezentarea lucrării: (precizaţi mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea lucrării)
5. Taxa de participare: 20 lei (nr. chitanţei sau facturii transferului bancar)

Notă: Prezenţa este obligatorie pentru cadrele didactice din judeţul OLT
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ANEXA NR.2
Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”
Str. B-l N. Titulescu, Nr. 39
Localitatea Caracal, judeţul Olt
Tel/Fax: 0249515260
e-mail: cniasan2004@yahoo.com
Web: www.cniasan.ro

Şcoala _________________________________
Adresa _________________________________
Localitate _________________, Judeţul _______
Tel/fax: _________________________________
e-mail: __________________________________
Web: __________________________________

Nr. …………../………………………………

Nr. …………../………………………………

PROTOCOL DE COLABORARE
ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI INTERJUDEŢEAN
„ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării durabile”
încheiat astăzi, ...................................... , între:

I.

II.

III.
IV.

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”, cu sediul în Caracal, str. B-l Nicolae Titulescu, nr.39, jud.
Olt, cod 235200, reprezentat prin prof. Titu Vîrban, director şi prof. Ines Cristea, în calitate
de coordonator al simpozionului interjudeţean „ Rolul ştiinţelor exacte în educarea elevilor
în contextul dezvoltării durabile”;
2.
________________________________________
cu
sediul
în
___________________,
str.
_________________________,
nr.
____,
jud.
_________________,
cod
____________
reprezentat
prin
prof.
____________________________, director, în calitate de partener al simpozionului şi prof.
____________________________________, în calitate de coordonator al simpozionului .
OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prezentul protocol de colaborare are ca obiect crearea unui climat de colaborare în
cadrul simpozionului interjudeţean, parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor
propuse.
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
OBIGAŢIILE PĂRŢILOR
Unitatea de învăţământ aplicantă se obligă:
- Să informeze şcolile despre organizarea simpozionului;
- Să respecte calendarul de desfăşurare al simpozionului;
- Sădistribuie Regulamentul simpozionului şcolilor partenere;
- Să creeze condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor în calitate de organizator, pentru toţi
participanţii;
- Să coordoneze tehnoredactarea şi editarea pe suport electonic a revistei ,,Rolul ştiinţelor
exacte în educarea elevilor în contextul dezvoltării durabile",Nr. 2, înregistrată cu ISSN, care să
cuprindă lucrările participanţilor la simpozion;
- Să mediatizeze rezultatele simpozionului;
- Să emită şi să distribuie diplomele şi mapele cadrelor didactice participante;
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- Să evite orice situaţiegeneratoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
simpozionului.
Unitatea parteneră se obligă:
- Să pregătească o lucrare, un referat pe tema propusă;
- Să expedieze lucrările pe adresa şcolii organizatoare;
- Să respecte termenul de trimitere a lucrărilor;
- Să mediatizeze simpozionul în unitatea şcolară;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare;- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negative imaginea acţiunii.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului intrjudeţean pentru ca
acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
V.
DURATA ACORDULUI
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada anului şcolar 2017-2018.
VI.


VII.

ÎNCETAREA ACORDULUI
Protocolul de colaborare încetează în următoarele cazuri:
cu acordul părţilor;
la nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus.
DISPOZIŢII FINALE
Orice neînţelegere privind executarea clauzelor protocolului de colaborare se rezolvă pe
cale amiabilă.
Modificarea prezentului protocolului de colaborare se face prin înţelegerea părţilor.
Prezentul protocolul de colaborare se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Aplicant,
Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”
Director,
Prof. Titu VÎRBAN
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Partener,
Şcoala
_______________________________
Director,
Prof. ____________________________
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ANEXA NR.3

ACORD DE PUBLICARE
pentru Simpozionul interjudețean
„ ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE”
Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele)................................................................,
profesor la (unitatea de învățământ) .................................................................................................
sunt de acord cu publicarea lucrarii..................................................................................................,
în revista „ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII DURABILE”

Data,
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Semnătura,

Casa Corpului Didactic Olt
Ionaşcu, Nr. 38
Slatina, Olt, 230081
Tel: 0249 406103, Fax: 0249 406 203
ccdolt@zahoo.com ; oltccd@gmail.com
www.ccdolt.ro

ANEXA NR.4

FORMULAR DE SPONSORIZARE
pentru Simpozionul interjudețean
„ ROLUL ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE”
Subsemnata/Subsemnatul

.........................................................................................,

didactic la scoala/liceul ..............................................................................................
sponsorizez

cu

suma

de

15

lei,

desfasurarea

activitatii

simpozionului

cadru

sunt de acord sa

județean

„ROLUL

ŞTIINŢELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
DURABILE”

Data,
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Semnătura,

Casa Corpului Didactic Olt
Ionaşcu, Nr. 38
Slatina, Olt, 230081
Tel: 0249 406103, Fax: 0249 406 203
ccdolt@zahoo.com ; oltccd@gmail.com
www.ccdolt.ro

