CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE BUZĂU
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8.BUZĂU
Str. UNIRII NR. 10
Tel/fax: 0238/431041

organizează

SIMPOZION INTERNAŢIONAL
Aprobat de INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU
nr. de înregistrare
12769/26.09. 2017 și de către C.C.D. BUZĂU cu nr. de înregistrare 772/26.09.2017

TITLUL SIMPOZIONULUI:

” Cartea, condiţie a demersului educaţional de
calitate”
EDIŢIA a VII- a
18 noiembrie 2017

TIPUL SIMPOZIONULUI: internațional, activitate în proiectul „Cartea condiție
a demersului educațional de calitate”, cuprins în Calendarul Activităţilor
Educative ale Ministerul Educaţiei Naționale .Simpozionul este parte integrantă a
Programului Naţional de stimulare a interesului pentru lectură, “ Să citim pentru
mileniul III”
ORGANIZATORI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Buzău
Casa Corpului Didactic, Buzău
Centrul de Resurse Pentru Educație și Dezvoltare/Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 8, Buzău
Centrul Cultural Francofon, Buzău
Editura Editgraph

PARTENERI :
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BUZĂU
VRTEC SLOVENSKE KONJICE, SLOVENIA
CORTE VERDE SOC. COOP. SOC. ONLUS LEVATA DI CURTATONE,
MANTOVA,ITALIA
LANGEVIN, BOULIGNY, FRANŢA
VASUKESE KINDERGARTEN, JÜRI, RAE PARISH, ESTONIA
KINDERGARTEN EKOLOJIK KREȘ VE GUNDUZ BAKIMEVI DOȘEMEALTI TURCIA
LICEUL DE ARTE MARGARETA STERIAN, BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,BOBOCEI DIN MICRO III “BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Cei sapte pitici”
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18 BUZĂU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Mugurașii, RM. SĂRAT
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,Lumea copilăriei”, RM. SĂRAT
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BERCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ”, BUZĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCUTELNICI , BUZĂU

Invitaţi: inspectori de specialitate, profesori de limba şi literatura română şi limbi
străine, bibliotecari, reprezentanți ai editurilor, autori de cărţi.
SCOP: Perfecționarea cadrelor didactice cu privire la redefinirea rolului cărţii în
procesul de învăţământ modern direcţionat spre folosirea sistemelor alternative de
educaţie de genul software educaţional, îmbogățindu-și cunoștințele legate de
strategii de stimulare a lecturii în educația de la cele mai fragede vârste, dezvoltând
abilități de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de
apropiere faţă de carte şi cuvântul scris, prin schimb de experiență, studiu
individual, prezentare publică.
OBIECTIVE GENERALE
1. Diseminarea exemplelor de bună practică privind rolul cărţii în procesul
instructiv-educativ
2. Dezvoltarea de parteneriate interşcolare şi interinstituţionale (grădinită,
şcoală-bibliotecă-editură)

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BUZĂU- 18 NOIEMBRIE 2017

Teme comune tuturor secțiunilor:
 Cartea, mijloc indispensabil în organizarea şi desfăsurarea
activităţii didactice;
 Auxiliarul – instrument atractiv sau perimat de învăţare ;
 Cartea virtuală, mijloc modern de cunoaştere;
 Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată -Proiecte
educative, opționale desfășurate cu copiii – exemple de bună
practică, produse finale (cărţi publicate, reviste, broşuri etc.)
Persoane de contact:
Mardare Rodica mardare_rodica66@yahoo.com, tel. 0723250346
Voicu Elena Cristina cristinaelena_radu@yahoo.co.uk, tel. 0741180847
Adresa electronică de corespondență : simpozion_carte@yahoo.com

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

-

-

Fiecare lucrare va avea minimum 3 pagini format A4.
Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice,
corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
La două rânduri de titlu se va scrie autorul și institutia (Times New Roman 12, Italic),
aliniat dreapta; se admit maxim doi autori pe lucrare ;
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul (Times New Roman 12)
Lucrarea poate fi ilustrată prin prezentare în format power point.
Persoanele care prezintă lucrarea în format ppt şi doresc ca ea să fie publicată în revista
cu I.S.S.N., trebuie să o însoţească, obligatoriu, de suportul electronic word (extensie
doc.)
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul
ţintă, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
Fiecare lucrare va conţine o bibliografie şi un rezumat de maximum o pagină, care va fi
publicat în revista cu ISSN.
Rezumatul se va redacta, obligatoriu, după aceleași reguli ca și lucrarea.
Fişa/fișele de înscriere (fiecare autor completează o fișă Anexa 2, așezarea fișelor în
document va respecta ordinea alfabetică a numelor autorilor), rezumatul, și lucrarea vor fi

-

-

-

-

trimise, în această ordine, într-un singur document, pe e-mail pe adresa organizatorilor
(simpozion_carte@yahoo.com), până la data de 15 noiembrie 2017
Fișierul atașat trebuie să poarte numele autorului, (respectiv autorilor/ maxim doi în
ordine alfabetică), denumirea unității școlare, localitatea ( doar dacă aceasta nu este și
denumirea județului), judetul, format doc., exemplu:
POPESCU_VOICU_SCVAlecsandriPloiesti_PH
AVRAM_IONESCU_GPPnr8_BZ
OPRESCU_GPNValeaNucului_BZ
MIRON_OPREA_LICTeoreticICreangaBeceni_BZ, etc
Acordurile de parteneriat (2 exemplare) semnate și ștampilate de unitățile de la care
provin participanții vor fi aduse sau trimise prin poștă la organizatori până pe 15
noiembrie 2017 (data poștei). Cei din județ și din țară trebuie să trimită prin poștă și un
plic( A4) autoadresat (timbrat cu timbru de 4 ron )
În vederea desfășurării în bune condiții a simpozionului, imprimării diplomelor, a
revistei cu rezumatele lucrărilor, se percepe o taxă de 30 lei/autor, care va fi adusă sau
se va trimite prin poștă la adresa: G.P.P.Nr 8 Buzău (ptr. Mardare Rodica sau Voicu
Cristina), Str. Unirii, nr 10, Buzău, cu mențiunea pentru simpozion.
Participanților direcți li se acordă adeverință de formare continuă de10 ore /C.R.E.D.
Buzău
Participanților care donează o carte pentru copii (cărțile vor fi donate copiilor din
centrele de plasament), obligatoriu într-o condiție foarte bună (cei din țară o pot trimite
odată cu parteneriatele, plicul autoadresat și taxa), li se oferă adeverință de voluntariat.

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE TOATE CONDIȚIILE
DE PARTICIPARE!!!

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă
normele de tehnoredactare, legea drepturilor de autor și condițiile de
participare de mai sus.

Notă:

 Participarea la lucrările simpozionului constituie formă de perfecţionare.
 Lucrările pot fi redactate de un singur autor, maxim 2 autori, taxa fiind
achitată individual.
 Diplomele/certificatele de participare se acordă individual participanților din
județ și vor fi ridicate de la organizatori, pentru ceilalți participanți vor fi
trimise prin poștă până, cel târziu, la sfârșitul anului școlar 2017-2018, dacă
aceștia au îndeplinit toate condițiile în acest sens.

Anexa 1

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
18 Noiembrie 2017

9:00 – Sosirea participanţilor
9:00 – 9:30 – Cuvânt de deschidere. Intervenţii din partea invitaţilor
9:30 – 14,00 – Susținerea materialelor
12-12: 15- Pauză de cafea
14-14:30 – Concluzii, Impresii

Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE / PARTICIPARE
” Cartea, condiție a demersului educaţional de
calitate”
EDIȚIA a VII - a
Simpozion internațional
Buzău , 18 noiembrie 2017
Numele
şi
prenumele
………………………………………………………
Funcţia
……………………………………………………………………..
Gradinița/Școala
……………………………………………………………………….
Secţiunea
……………………………………………………………………
Titlul
lucrării
……………………………………………………………….
Tipul prezentării : word 
; ppt 
Doresc ca lucrarea mea să fie publicată în revistă și în caz afirmativ îmi
asum achitarea taxei
DA 
NU 
Participare directa  Participare indirecta 
Adresă
de
contact
(telefon/fax/email)…………………………………….

GRĂDINIŢA P.P. Nr.8 Buzău
STR. Unirii Nr. 10
TEL: 0238431041
NR.
DIN
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi…………………..
1.Părţile contractante :
A) Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8 Buzău, reprezentată prin prof. Silvia Mocanu, în
calitate de director şi prof.Mardare Rodica si Voicu Elena Cristina, în calitate de organizatori
şi
B) Școala/Grădiniţa……………………………………………………………, reprezentată de
director…………………………................şi ……………………………………........ în calitate
de partener.
2.Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare și perfecționare în Grădiniţa cu
P.P.Nr. 8 Buzău, prin desfăşurarea simpozionului internațional: ” Cartea, condiție a
demersului educaţional de calitate”, ediția a VII-a .
3.Obligaţiile părţilor:
Aplicantul se obligă:
• să informeze unitățile școlare;
• să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului;
• să distribuie diplomele în perioada anunţată;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii :
- să mediatizeze simpozionul în unitățile școlare;
- să respecte regulamentul de participare .
4.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia.
5. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului.
6.Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este
valabil pe perioada anului școlar 2017-2018.

GRĂDINIŢA P.P. Nr.8 Buzău
NR……………..
DIRECTOR,
Prof. Silvia Mocanu

ȘCOALA/ GRĂDINIŢA
DIRECTOR,

