Grădinița ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Mavriil” Ploiești
Str. Aleea Levănțica 2 G, Ploiești,Prahova
Nr. de telefon/fax: 0244 – 574 600/ 0244 – 574 600
e-mail: gradinitasfintiiarhangheli@yahoo.com

Avizat,
Casa Corpului Didactic Prahova
Director,
Prof. Cazacu Daniela Mariana

Nr. Înreg. .............../.........................

Nr. Înreg. .............../....................

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A SIMPOZIONULUI NAȚIONAL
„TERRA, TE IUBESC!”
Ediția a V-a, 2019
Unitate/I organizatoare: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
Cadrul general:
Simpozionul „TERA, TE IUBESC!” se desfășoară în cadrul Proiectului Educațional Național
„Terra, te iubesc!”.
Această activitate inițiată de Grădinița ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, s-a născut din
ideea că a venit momentul să-i învăţăm pe copiii preşcolari și școlari de grupă pregătitoare să devină
sensibili la problemele mediului, să adopte o atitudine corectă faţă de natură.
De ce ?
Pentru că de la o vârstă fragedă se pot fixa deprinderi și comportamente stabile pentru a putea
protejeza permanent mediul înconjurător, într-o societatea modernă care a dus la o reală secătuire a
resurselor şi la degradarea naturii. Planeta noastră suferă. Alături de TERRA noi toţii suferim sau vom
suferi. Din acest motiv trebuie să ne mobilizăm să facem o schimbare benefică atât pentru prezent cât
şi pentru generaţiile viitoare.
Pornind de la aceste considerente am elaborat proiectul ,,TERA, TE IUBESC!”, iar prin el ne
mai dorim să dezvoltaăm la copiilor spiritul critic şi capacitatea de a lua decizii de natură ecologică de
interes local şi global, pe care să le poată transpune în lucrări atistico-plastice originale care vor
constitui subiectul unui concurs.
Totodată, proiectul își propune să stimuleze interesul pentru artele frumoase și actul de creație,
contribuind la conștientizarea importanței personalității creatoare a celor mici.
În concluzie, datorită vocaţiei cadrelor didactice şi potenţialul creator al copiilor, al dorinţei
comune de a arăta că împreună pot fi de folos naturii în reuşita menţinerii unei planete curate, sperăm
să obţinem in continuare rezultatele scontate.
Partenerii proiectului:
- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA, str. Democraţiei nr.53, Ploieşti, tel. 0244
577699 / 0244 577551, 0244 577 400, e-mail:isjph@isj.ph.edu.ro; www.isj.ph.edu.ro, prof. Ilie
Mariana și Costeleanu Maria Carmen - Asigură spațiul expozițional pentru promovarea proiectului.
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- LICEUL DE ARTĂ ,,CARMEN SILVA”, str. Bobâlna, Nr. 44, cod 100330, Ploieşti, Prahova, tel.
0244 525786 /fax0244 525786, e-mail:licartph@yahoo.com / liceuldeartacarmensilva@yahoo.com;
http://www. facebook.com/liceuldeartacarmensilvaploiesti, director prof. Rădulescu Rodica.
Asigură spațiul expozițional pentru promovarea proiectului.
- PALATUL COPIILOR, Ploieşti, str. Mărăseşti nr.35, tel. 0244 596146, e-mail pcploiesti@
yahoo.com, director prof. Anghel Silviu, Asigură spațiul expozițional pentru promovarea proiectului.
Grupul țintă:
Beneficiarii direcți sunt: cadrele didactice implicate;
Beneficiarii indirecți sunt: părinții copiilor, invitații de la alte grădinișe și școli, partenerii,
comunitatea locală.
Condiții de participare:
Simpozionul se adresează cadrele didactice care predau în învăţământul preșcolar și primar-grupă
pregatitoare din unitățile școlare partenere.
Locul desfășurării: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32, Ploiești
Data desfășurării: 20 aprilie 2019
Desfăşurare:
În cadrul Simpozionului vor fi trimise proiecte de activitate cu fotografii relevante, articole,
eseuri, sub egida ,,Schimb de bune practici”, respectând tema propusă.
Lucrarea poate avea maxim doi autori.
În cadrul secţiunii, redactarea lucrărilor se va face pe format A4, cu diacritice, pe o singură parte, la 1
rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat „ justified”);
- titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold, centrat;
- la un rând de titlu se va scrie autorul/autorii şi instituţia (Times New Roman 12 Bold);
- la un rând de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume
autor, titlul lucrării, oraşul, editura, anul.
IMPORTANT!
Nu se vor introduce note de subsol şi nu se vor numerota paginile trimise!
Răspunderea asupra conținutului lucrărilor revine în totalitate autorilor.
Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare și termenul de înscriere nu vor fi publicate.
Participarea poate fi directă sau indirectă.
Lucrarea va avea maxim 4 pagini și va fi trimisă în format electronic împreună cu Acordul de
parteneriat (Anexa 1) și Fișa de înscriere (Anexa 2) completate și scanate pe adresa de e-mail:
terrateiubesc@gmail.com, până la data de 10 aprilie 2019.
Acordul de parteneriat în dublu exemplar și un plic timbrat, autoadresat se va trimite până la data de
10 aprilie 2019 (data poștei), la următoarea adresă:
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Prof. Curelea Irina
Grădinița P.P. ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
Aleea Levănţica Nr. 2G
Ploieşti
Prahova
cu mențiunea ,,PENTRU SIMPOZIONUL NAȚIONAL TERRA, TE IUBESC!”
Lucrările participante la Simpozion vor fi editate sub forma de DVD cu nr. de ISBN.
Acest volum va ajunge în posesia co-autorilor în format electronic, până la data de 30 iunie 2019, pe
adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.
Cadrele didactice vor primi:.
- Diplomă de participare cu lucrare științifică la simpozion, până la data de 30 iunie 2019.
- Adeverință din care să reiasă participarea la sesiunea de comunicări științifice în cadrul
Simpozionului ,,Terra te iubesc!”, ediția a V-a 2019, cu mențiunea că lucrarea este publicată
în volumul colectiv, având nr. ISBN.

Nu se percepe taxă de participare!
Persoană de contact:

Prof. înv. preşcolar Curelea Irina tel. 0721 154 245 (după ora 19)

Coordonator/i:.
prof. Curelea Irina.......

Director/i unitate:
prof. Lazăr Lucia........
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Anexa 1
Grădinița P.P. ,,Sfinții Arhngheli Mihail și Gavriil”
Str. Aleea Levănțica nr. 2G, Ploiești, Prahova
Nr. de telefon/fax: 0244 - 574600
e-mail:gradinitasfintiiarhangheli@yahoocom
Nr. înreg. ............./...........................

Casa Corpului Didactic Prahova
Str. Democraâiei Nr.15,Ploiești, Prahova
Nr. de telefon/fax:0244577338
E-mail: ccdprahova@ccdphțro.
Nr. înreg. .............../...............................

Grădi/Școala …………………………………
Str. …………………………………………..
Nr. de telefon/fax: …………………………..
e-mail:………………………………………..
Nr. înreg. ............./...........................................

PROTOCOL DE COLABORARE
în cadrul SIMPOZIONULUI NAȚIONAL
„TERRA, TE IUBESC!”
Ediția a V-a, 2019

Părțile:
GRĂDINIȚA P.P. ,,SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL” cu sediul în localitatea
Ploiești, jud. Prahova, reprezentată de Director prof. LAZĂR LUCIA, în calitate de Organizator și
Curelea Irina coordonator
și
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA cu sediul în localitatea Ploiești, jud. Prahova,
reprezentată de Director prof. MARIANA CAZACU, în calitate de Partener.
Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare:
- Cooperarea instituțională pentru atingerea scopului parteneriatului profesional.
- Valorificarea creativității și aptitudinilor manageriale ale cadrelor didactice.
Art. 2 Rolul părților:
A. Rolul instituției inițiatoare:
- Organizează parteneriatul profesional, luând legătura cu școlile partenere interesate.
- Stabilește activitățile și termenele de realizare.
- Mediatizează activitățile derulate.
- Promovează volumul colectiv de lucrări.
B. Rolul instituției partenere:
- Promovează parteneriatul pe site-ul aferent instituției.
- Eliberează diplomele cadrelor didactice participante la simpozion.
Art. 3 Dispoziții finale:
Comunicările între colaboratori, cu privire la modul de desfășurare a simpozionului, se
efectuează telefonic/email. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului protocol de
colaborare, se vor soluționa pe cale amiabilă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
Grădinița P.P. ,,Sfinții Arhngheli Mihail și Gavriil”
DIRECTOR,
Prof. LAZĂR LUCIA
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Casa Corpului Didactic Prahova
DIRECTOR,
Prof. MARIANA CAZACU

Anexa 2
FIȘA DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL
„TERRA, TE IUBESC!”
Ediția a V-a, 2019

Unitatea școlară:……………………………………………………………………………………..
Cadrul didactic:………………………………………………………………………………………
Specialitatea:………………………………………………………………………………………....
E-mail: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………………………………………………………………….
Tema referatului: ……………………………………………………………………………………
Problematica abordată:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Mod de participare: direct / indirect (încercuiți!)
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (încercuiți!): laptop, videoproiector.
Data …………………………………………
Semnătura cadru didactic …………………….
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