REGULAMENT DE PARTICIPARE
SIMPOZION
MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILA
În cadrul PROIECTULUI EDUCAŢIONAL INTERJUDETEAN
,,MAI MULT VERDE PENTRU SĂNĂTATEA TA ,,
Proiect cuprins în caledarul CAER, poziția 986
PROGRAM DE DESFĂŞURARE
22 APRILIE
LOC DE DESFĂŞURARE

LICEU TEHNOLOGIC,,DIMITRIE BOLINTINEANU”
9 - 10 - Primirea participanţilor, invitaţilor şi vizitarea liceului şi a expoziţiei cu lucrările
practice prezentate in cadrul simpozionului;
10 – 10,30 - Alocuţiuni: reprezentanţi ai ISJ Giurgiu,CCD Giurgiu, Agenția pentru Mediu
Giurgiu, Ocolul Silvic Bolintin, alți invitați speciali, coordonatorii proiectului și conducerea
unității şcolare;
10,30 – 13,30 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;
13,30 - 14 - Concluzii;

Participantii vor primi Mapa cu Diploma de participare cu avizul ISJ Giurgiu, CCD
Giurgiu şi Agenţia de protecţie a Mediului Giurgiu şi Adeverinta de participare cu
numarul /ISBN

Înscrierea se va face pe adresa de e-mail
simpozionliceulbolintin@yahoo.com

în perioada 21 MARTIE / 15 APRILIE
Se va trimite fisa de înscriere, lucrarea, prezentarea ppt daca e cazul și rezumat pt
revista. Machetele sau lucrările practice sunt trimise la sediul Liceului Tehnologic
Dimitrie Bolintineanu(Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2 B, jud. Giurgiu, cod postal
085100)
Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare:
Director Prof.MARIN ROMICA, tel.0733951307, e-mail
romicamarin@yahoo.com
Director Prof. ENACHE MIHAELA , tel. 0724342718, e-mail
mihaela_pro@yahoo.com
NOTĂ:
Numărul de pagini al lucrării nu este limitat, prezentarea se va rezuma la 5 minute,
iar rezumatul (partea destinată publicării) va fi de maximum 2 pagini.
Lucrările grafice, desene, colaje, fotografii , postere, machete, vor fi expuse în spaţii
special amenajate în cadrul unor expoziţii. Materialele trimise nu se returnează.
Participanţii care necesită materiale-suport (calculator, retroproiector, flip-chart)
pentru prezentarea lucrării sunt rugaţi să precizeze acest lucru în formularul de
înscriere.
Produsul final colectiv al acestui simpozion va fi o revistă electronica care va
cuprinde rezumatele lucrarilor, imagini din timpul sesiunilor simpozionului si CD ul
cu ISBN; Echipa de proiect va selecta lucrările cele mai originale pentru publicare .
Secţiunea
A

Să gândim global şi să acţionăm local

/

abordări

interdisciplinare în scopul educaţiei pentru dezvolare durabilă
Eseuri, proiecte, referate, lucrări realizate însoţite de prezentare Power Point (se
adresează elevilor, cadrelor didactice)

Secţiunea
B

– expoziţie cu lucrări practice, desene, colaje, postere şi fotografii reprezentînd
mediul înconjurător (se adresează elevilor)

Sectiunea
C

- proiecte, activităţi extraşcolare şi exemple de bună practică derulate în şcoli
(se adresează elevilor, cadrelor didactice)

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:

Lucrarea proriu-zisă se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu
margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”) cu caractere româneşti, titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la doua rânduri de titlu
se va scrie profesia, numele prenumele autorului şi instituţia (Times New Roman
12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Elevii pot să realizeze prezentări Power Point respectând tematica secţiunilor
pentru elevi. Lucrarea nu trebuie să depăşească 15 slide-uri.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Lucrările prezentate se vor încadra în următoarele cerinţe:
să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică ;
un profesor poate coordona maxim două lucrări;
un profesor/elev poate participa la cel mult 2 sectiuni;
lucrările care depăşesc dimensiunea 2 pagini,vor fi insoţite de rezumatul lurării
(partea destinată publicării) care va fi de maximum 2 pagini.
toate lucrarile vor fi trimise şi în format electronic;
toate lucrările trebuie să reflecte tema simpozionului;
NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE
FORMULARE DE ÎNSCRIERE

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ELEVI

AUTORUL/ AUTORII LUCRĂRII:
NUMELE PRENUMELE
1.................................................................................................................................
2.................................................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL
1.................................................................................................................................
E-MAIL 1......................................................................................................................
ADRESA DE DOMICILIU
1..................................................................................................................................
2.................................................................................................................................
DENUMIREA ŞCOLII ....................................................................................................
ADRESA ŞCOLII
....................................................................................................................................
TELEFON FIX UNITATE
ŞCOLARĂ..................................................................................................................
PROFESOR COORDONATOR.........................................................................................
TITLUL LUCRĂRII..........................................................................................................
SECTIUNEA..............................................................................................................
PARTICIPARE /DIRECTA/INDIRECTA

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - CADRE DIDACTICE
NUMELE PRENUMELE
.....................................................................................................................................
SPECIALITATEA
.....................................................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL
.....................................................................................................................................
E-MAIL ............................................................................................................................
SECTIUNEA DE PARTICIPARE DIN
SIMPOZION..............................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII:..............................................................................................................
...............................................................................................................................
DENUMIREA ŞCOLII ..........................................................................................................
ADRESA ŞCOLII
.....................................................................................................................................
TELEFON FIX UNITATE
ŞCOLARĂ..................................................................................................................
MOD DE PARTICIPARE: (se va preciza DIRECTĂ / INDIRECTĂ)
1. Prezentarea lucrării ................................................................................................
2. Expedierea lucrării......................................................................................
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................
PARTICIPARE /DIRECTA/INDIRECTA

