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SESIUNEA JUDEŢEANĂ  DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI 

ŞTIINŢIFICE  

 

„SĂNĂTATEA – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A 

VIEŢII „ 
22 februarie 2018 

ediţia a V a 

SCOPUL MANIFESTĂRII:  

   sensibilizarea cadrelor didactice prin împărtăşirea experienţelor pozitive şi a dificultăţilor 

întâmpinate în educaţia pentru sănătate;  

  dezvoltarea aptitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării unui stil de viaţă 

sănătos. 

 creşterea calităţii actului educaţional; 

   

GRUP ŢINTĂ: 

 

 cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 
OBIECTIVELE MANIFESTĂRII: 

POPULARIZAREA şi VALORIFICAREA: 

 exemplelor de bună practică legate de integrarea elevilor în şcoală;  

 caracterului ludic al activităţilor desfăşurate la clasa pregătitoare;  

 proiectelor şi activităţilor tematice ; 

 spiritului creativ al cadrelor didactice . 

         LOCAŢIE:  CASA CORPULUI DIDACTIC OLT 

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

 14°° - 14³°- Deschiderea (în plen) 

      14³°- 17°°- Prezentarea lucrărilor pe secţiuni şi înmânarea diplomelor de   

                          participare 

SECŢIUNI:  

 Secţiunea A:  Educaţia pentru sănătate -   referate şi comunicări    ştiinţifice;                                        

 Secţiunea B:  Preţuim sănătatea – exemple de bună practică, scenete pe teme de           

sănătate, proiecte didactice; 

  Secţiunea C:      Activităţi extracurriculare – proiecte şi programe educative 
 

 

 

 INSTITUŢII ORGANIZATOARE: 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina, Olt; 

 Şcoala Gimnazială Pleşoiu, Olt 

 G.P.P. „Ion Creangă” Slatina, Olt 

 G.P.P. Nr.4 Slatina, Olt 

 Casa Corpului Didactic Olt. 
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COORDONATORI: 

 Prof. Mirela PARASCHIV – inspector şcolar de specialitate învăţământ primar  

I.S.J   Olt; 

 

 Prof. Leontina Manea – inspector şcolar de specialitate învăţământ preprimar  

 I.S.J   Olt 

 Prof. Georgeta SZILAGYI – director, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina, Olt 

 Prof. Simona PUNGĂ – director, Şcoala Gimnazială Pleşoiu, Olt 

 Prof. Simona BĂDESCU – director , GPP Nr. 4,  Slatina , Olt 

 Prof. Dana Cornelia CIUCĂ – director, GPP “Ion Creangă “ Slatina, Olt 

 Geluţa Dorina NICOLA – profesor învăţământ primar Şcoala Gimn. Nr. 1 Slatina , Olt 

 Aurel NICOLA – profesor Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slatina , Olt 

 Elena VÎLCEANU – profesor învăţământ preşcolar GPN Pleşoiu, Olt 

 Maria NICULAE  - profesor învăţământ preşcolar GPP NR. 4 Slatina, Olt 

 Cristina IVANA  - profesor învăţământ preşcolar GPP “ Ion Creangă” Slatina, Olt 

 Laurenţia GLONŢ DINU – profesor învăţământ primar Şcoala Gimnazială “Vlaicu 

Vodă” Slatina, Olt 

 Prof.   Raluca URZICEANU  - prof. Metodist C.C.D. Olt 

 Prof. Victoria PRIOTEASA – prof. Documentarist C.C.D. Olt 

 Prof. Mioara MITREA – prof. Metodist C.C.D. Olt 

         B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

             Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere.  

Fişa de înscriere se trimite împreună cu lucrarea( document word sau pps) până în data 

de 15 februarie 2018, în format electronic, pe adresa de e-

mail:naturadaruldivinitaţii@yahoo.com. 

            Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice; 

             Fiecare lucrare poate avea cel mult doi autori; 

 Nu se vor primi lucrări  după termenul limită stabilit (15 februarie  2018). 

 Organizatorii sesiunii îşi rezervă dreptul de a selecta, dintre lucrările trimise spre 

publicare, pe acelea care se încadrează în tematica anunţată. Lucrările nu trebuie să mai fi fost 

publicate. Autorii sunt răspunzători de conţinutul lucrării şi originalitatea acesteia. 

  

            Participarea şi susţinerea lucrării este obligatorie pentru cei din municipiul Slatina. 

 

 Nu se percepe taxă pentru participare la sesiunea de referate. (Cine dorește revista 

simpozionului costul acesteia este de 15 lei ) . 

 

 RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE: 

 Tehnoredactarea lucrărilor se va face în format .doc şi/sau ppt/pps. 

 Documentul Word  care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei:  

       nume_prenume_denumire.lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată). 
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  Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. 

 Titlul lucrării trebuie să fie centrat, cu Times New Roman de 14, scris cu caractere 

aldine (bold). 

 Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu 

Times New Roman de 14, bold. 

 Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. După autori lăsaţi două rânduri libere 

(Times New Roman de 11) înaintea textului lucrării. 

 Lucrarea  trebuie scrisă, sub autori, cu Times New Roman de 12, spaţiere la o singură 

linie (single) şi cu diacritice.  

 Lucrarea va avea maxim 3 pagini, iar pps maxim 10 slid-uri, se va menţiona 

bibliografia. 

 

Fiecare cadru didactic participant va primi o mapă ce va conţine: 

 Programul simpozionului; 

 Broşura cu titlurile lucrărilor şi numele participanţilor; 

 Revista (  ISSN) cu lucrările participante ; 

 Diploma de participare. 

 Adeverinţă pentru participarea directă ; 

              

 

 Persoane de contact : 

     

 Nicola Geluța – Școala Gimn. Nr. 1 Slatina, tel. 0745782023,  gelinicola@gmail.com 

 Vîlceanu Elena – G.P.N. Pleşoiu, tel O745376815,     elenavilceanuesc@gmail.com 

 Niculae Maria - G.P.P. Nr. 4 Slatina , tel 0743658529, niculae_maria_00@yahoo.com 

 Ivana Cristina – G.P.P. ,,Ion Creangă” Slatina,tel.0726303707, ivana_erik@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gelinicola@gmail.com
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ANEXA                                 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  
 

 
 

SESIUNE JUDEŢEANĂ DE  REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE   

,, SĂNĂTATEA – COMPONENTA 

ESENŢIALĂ A VIEŢII’’ 
 

- 22 februarie 2018 - 
 

ediţia a V a  

 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE: ............................................................................... 

 

Profesia:  ............................................................................................................... 

 

Numele unităţii de învăţământ: ............................................................................ 

 

ADRESA PARTICIPANTULUI: 

 

Localitatea...................................................................,  cod poştal ....................... 

 

Str. ..................................., bl............., sc........., et....., ap. ..., judeţul .................. 

 

Telefon (personal / de contact) : ............................................................................ 

 

E-mail: .................................................................................................................... 

Secţiunea la care participă:  ................................................................................... 

 

Titlul lucrării: ......................................................................................................... 

 

Mijloace necesare prezentării: ............................................................................... 

 

Alte informaţii pe care le consideraţi necesare:......................................................... 


