SIMPOZIONUL-CONCURS INTERJUDETEAN,

Editia a V-a 2017 înscris în CAER ca şi Concurs Interjudețean ANUL
SCOLAR 2016-2017, poziția 692

COORDONATORI:
Prof.Fegher Augustina , documentarist Grosu Viorica, Prof. Manolache Ciprian
ECHIPA DE PROIECT:
Prof.Stefanuca Mihaela
Prof. ptr.inv.primar Cuibar Liliana
Prof.ptr. înv.preșcolar Matrescu Niculina
Grupul ţintã :
-cadrele didactice: educatoare, învãţãtori, profesorii de limba si literatura romana sau de
limbi straine, bibliotecari, documentaristi;
-elevii claselor III-XII
Scopul proiectului:
 Formarea gustului pentru lectură al elevului;
 Dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice;
Obiective :
 reevaluarea relaţiilor de parteneriat funcţional între instituţiile publice şi organizaţiile
profesionale sau cele nonguvernamentale;
 promovarea unor manifestari culturale, artistice si profesionale care sǎ conducǎ la
dezvoltarea unei culturi organizationale specifice profesiei didactice;
 multiplicarea formelor de organizare, monitorizare si ameliorare a formǎrii continue în
plan profesional a cadrelor didactice ;
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 ameliorarea cadrului metododologic pentru eficientizarea schimburilor de experienta;
 identificarea şi definirea cerinţelor de grup şi individuale ale resurselor umane din
organizaţie, în scopul creării condiţiilor de afirmare personală şi profesională a
acestora;
 dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice;
Perioadă înscriere: 15.05. 2017 - 30.05. 2017
Perioadă desfăşurare: 15.04.2017- 30 .06.2017

REGULAMENT DE PARTICIPARE
A. SIMPOZION pentru CADRE DIDACTICE- participare indirectă
* Exemple de buna practicã , pe tema:
„Imbogatirea strategiilor de lectura”
B. CONCURS DE CREATIE LITERARA ( poezie,eseu )–adresat elevilor temele fiind la
alegere , natura sau cartea( lectura)
 Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
format A4 , numerotate, redactate cu Microsoft Word, cu font Times New Roman, cu
diacritice, caractere de 12, la 1,5 rânduri şi vor conţine titlul lucrãrii(caractere de 14 Bold
centrat );
 Autorii îşi asumă calitatea şi corectitudinea (tehno)redactării.
 Materialele trimise dupã data menţionatã( 30 mai 2017) nu vor fi incluse în lucrãrile
simpozionului şi nici în volumul simpozionului (cu ISSN)
 Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge materialele care nu se încadrează în
scopul și obiectivele proiectului sau care nu sunt originale.
 Organizatorii nu-şi asumã rãspunderea pentru conţinutul lucrãrilor sau pentru cele care
nu respectã cerinţele de redactare şi dreptul de autor.
 Un cadru didactic poate coordona doar doi elevi
 Participantii sunt rugati să trimita lucrarea si creatiile literare atat in format electronic,
pe adresa viorica_grosu@yahoo.com
 cat si in format printat depunand odata cu lucrarile si acordul de parteneriat încheiat
în doua exemplare, cât și un plic timbrat autoadresat cu un timbru de 3 lei .
 Plicurile vor fi trimise pe urmatoarea adresa:
Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, Flaminzi
Documentarist Grosu Viorica
Str. D Iov, nr 167, oras Flaminzi, jud. Botosani, cod 717155
COORDONATORI:
Prof.Fegher Augustina, Documentarist Grosu Viorica , Prof. Manolache Ciprian
ECHIPA DE PROIECT:
Prof.Stefanuca Mihaela
Prof.inv. primar Cuibar Liliana
Ed. Matrescu Niculina
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FORMULAR PENTRU INSCRIEREA
LA SIMPOZIONUL, EXCELENTA SA, LECTURA

Date despre cadrul didactic participant:
Numele si prenumele: ......................................................................................

Localitate /Judeţ : ..............................................................................
Telefon: ...................................
Adresă de e-mail: ..............................................................................................................
Loc de muncă/ Unitatea şcolară : ....................................................................................
Specializarea: ...................................................
Tema lucrării:__________________________________________
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FORMULAR DE INSCRIERE
PENTRU ELEVI

Numele şi prenumele elevului:
1. ..........................................................................................
2. .........................................................................................
Clasa: .................................
Şcoala: ..................................................
Localitatea...............................................
Judetul : ......................................
Îndrumător:...............................................
Titlul lucrării:
1. .................................................................
2. ..................................................................
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Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu”-Flămânzi
Judeţ Botoşani
Nr. tel. 0231552119
Email: grscnbalcescu@gmail.com
Nr……. / ……………………
Şcoala
Judetul
Nr. Email: ......................................
Nr ……. /

…………………
SIMPOZION INTERJUDETEAN
EDITIA a V-a, 2017

PROTOCOL DE COLABORARE
Simpozion - Concurs Interjudețean ANUL SCOLAR 2016-2017
Încheiat astăzi, ................... între
Părţile:
1. Aplicantul
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu”-Flămânzi , reprezentată de d-na prof. Fegher
Augustina Felicia –director si prof. Stefănucă Mihaela –director adj. , prof. Fegher Augustina,
, documentarist prof. Grosu Viorica, prof. Manolache Ciprian în calitate de coordonatori
și,prof. Ștefănucă Mihaela, inv. Cuibar Liliana, Mătrescu Niculina -membri
ai
Simpozionului Interjudetean EXCELENTA SA, LECTURA.
Menționăm existența revistei pe CD cu același nume având ISSN-2285-7435, ISSN-L 2285-7435.
2. Participantul :
Şcoala………………………………….. ............... reprezentată de d-na director prof.
.......................................... şi ............................................, în calitate de participant la
simpozion si coordonator al elevilor participanti.
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare:
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopuluisimpozionului;
Revigorarea gustului pentru lectura;
Art.2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
 mediatizarea regulamentului de organizare a simpozionului;
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 preluarea şi selectarea lucrărilor;
 expedierea materialelor concursului în format electronic şi a diplomelor de participare;
 publicarea creaţiilor literare respectând tema;
B. Rolul instituţiei partenere:
 lucrările cadrelor didactice si ale elevilor se trimit prin poştă, împreună cu fişa de
înscriere, acordul de parteneriat, cat si in format electronic
Art. 3 Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor
semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are
iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris,
propunerile respective .

DIRECTOR,
Prof. Fegher Augustina Felicia

DIRECTOR,
Prof. ............................
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