
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI 

  

Şcoala Gimnazială Izbiceni în colaborare cu Casa Corpului Didactic Olt organizează joi, 31 

august 2017, simpozionul judeţean “Ziua limbii române”, ediţia a VIII-a, cuprins în Calendarul 

activităţilor educative, ştiinţifice şi culturale 2017, poziţia 38. 

 

a) SCOPUL: 

 promovarea educaţiei literare în rândul elevilor şi al cadrelor didactice 

 

b) CONŢINUTUL ACTIVITǍŢII: 

o susţinere de referate cu subiecte referitoare la importanța studierii limbii române 

în viața copiilor 

 

c) PARTICIPAREA: se poate înscrie la simpozion orice cadru didactic din judeţul Olt şi 

din ţară 

 

d)  ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITǍŢII: 

o Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt; 

o Casa Corpului Didactic Olt; 

o Şcoala Gimnaziala Izbiceni; 

o Grădinița cu program normal Izbiceni; 

o Centrul Cultural “Tudor Gheorghe” – Izbiceni; 

o Primăria comunei Izbiceni. 

 

E) DESFǍŞURAREA SESIUNII DE REFERATE: 

 Referatele vor fi trimise la Şcoala Gimnazială Izbiceni, judeţul Olt, pânǎ la data de 25 

august 2017. 

 Ỉn data de 31 august 2017, fiecare participant îşi va susţine lucrarea în cadrul  Centrului 

Cultural “Tudor Gheorghe”, dupǎ care se va viziona programul artistic organizat de elevii Şcolii 

Gimnaziale Izbiceni. 

 Simpozionul are o secţiune: 

 referate  pe tema “Importanta limbii romane” 

 Lucrǎrile vor fi redactate conform urmǎtoarelor criterii: 



- redactarea lucrǎrilor se va face pe format A4, pe o singurǎ parte, la un rând şi 

jumǎtate, cu marginile egale de 2 cm (text aliniat justified); 

- titlul va fi scris cu caracterle româneşti (T.N.R. 14, bold), centrat; 

-  la douǎ rânduri de titlu va scris numele autorului şi instituţia (T.N.R. 12, aliniat 

dreapta) ; 

- conţinutul lucrǎrii va începe la un rând dupǎ autor (T.N.R. 12, justifield) ; 

- nu se acceptǎ lucrǎrile scrise fǎrǎ diacritice ; 

- bibliografia (dacǎ existǎ) va fi consemnatǎ la sfârşit. 

- referatele sǎ nu depǎşeascǎ 2 pagini. 

Referatele (însoţite de un plic A4 timbrat corespunzator şi autoadresat) vor fi trimise 

atât în original, cât şi prin e-mail, pe adresa feliwhy@yahoo.com. SPRINCENATU 

FELICIA, COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT, COD 237230.  

Coordonatorii vor asigura elementele organizatorice şi tehnice.  

Taxa de participare este de 10 lei, sumă care va acoperi costul mapelor simpozionului. 

DISPOZIŢII FINALE: 

 Fiecare  cadru didactic participant va primi diplomǎ de participare la simpozion, CD cu 

revista simpozionului în format electronic şi adeverinţă de colaborator al revistei “Ziua limbii 

române”. 

 Cheltuielile de tipǎrire a diplomelor şi de realizare a mapelor simpozionului vor fi 

suportate de participanți prin plătirea unei taxe de participare de 10 lei. Dacă pe o lucrare sunt 

doi participanți, fiecare va plăti taxa separat. 

 Organizatorii nu îşi asumǎ responsabilitatea pentru deteriorarea sau întârzierea lucrǎrilor 

datoritǎ transportului. Originalitatea lucrărilor publicate vor reveni participanților, organizatorii 

neasumându-şi responsabilitatea pentru originalitatea materialelor primite. 

 Diplomele se vor expedia participanţilor până la finalul lunii septembrie 2017. 

 

Persoană de contact: prof. Sprîncenatu Felicia – feliwhy@yahoo.com, tel 0742519013  
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