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Grupul țintă: 

- Beneficiarii direcți sunt: cadrele didactice implicate; 

- Beneficiarii indirecți sunt: părinții copiilor, invitații de la alte școli, partenerii, comunitatea locală.   

 

Condiții de participare: 

      Simpozionul se adresează cadrelor didactice care predau în învăţământul preșcolar și primar din 

unitățile școlare partenere. 

 

Locul desfășurării: Grădinița P.N. Drăgănești, com. Drăgănești, jud. Prahova                                  

 

Data desfășurării: 18 martie 2020  
 

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. 

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 3 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: 

mereu_nicoleta@yahoo.com, până la data de 18 martie 2020. 

 

Acordul de parteneriat în dublu exemplar și un plic timbrat, autoadresat se va trimite până la data de  

28 februarie 2020 (data poștei), la următoarea adresă: 

Grădinița P.N. Drăgănești 

Comuna Drăgănești 

Județ Prahova 

Cod 107210  

cu mențiunea “PENTRU SIMPOZIONUL TENDINȚE MODERNE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ - ARTA 

DE A FI PĂRINTE”  

 

Lucrările participante la Simpozion vor fi editate sub forma de CD cu  nr. de ISSN.  

Acest volum va parveni co-autorilor în format electronic, până la data de 30 iulie 2020, pe adresa de  

e-mail indicată în fișa de înscriere. 

  

mailto:mereu_nicoleta@yahoo.com


18.03.2020 



 



 

 

 
                                        ANEXA 2                                              

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

                       SIMPOZION 

  

Unitatea școlară:……………………………………………………………………… 

Cadrul didactic:………………………………………………………………………. 

Specialitatea:………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………………………………………… 

Tema referatului: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Mod de participare:  direct / indirect (încercuiți!) 

 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (încercuiți!): laptop, videoproiector. 

 

 

 

 

Semnătură cadrul didactic ……………………. 

                                                                                           Data ………………………………………… 


