CONCURS ȘI SIMPOZION JUDEȚEAN CU TEMA
,,PAGINI DE ISTORIE LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ.
EROII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL- CENTENAR ROMÂNIA’’

PROIECTUL: cuprinde un simpozion pentru cadrele didactice, un concurs de eseuri pentru
elevi și lansarea Monografiei ,,Sibiul eroic. O istorie în imagini și monumente”.
Echipa de Proiect:
Prof. Dr. Buta Nicolae Marcel, Școala Gimnazială ,, Radu Selejan’’ Sibiu:
Prof.drd. Curelea Dragoș, Școala Gimnazială ,,Radu Selejan’’ Sibiu:
Prof. Curelea Daniela , director adjunct, Colegiul Tehnic ,,Cibinium’’ Sibiu:
Prof. Hainagiu Daniela, Consilier școlar, C.J.R.A.E. / Colegiul Tehnic ,,Cibinium’’ Sibiu.
Parteneri: Mitropolia Ardealului – Seviciul cultural; Asociația Națională Cultul Eroilor – ,,Regina
Maria”; Inspectoratul Școlar Județean Sibiu; Casa Corpului Didactic Sibiu, Biblioteca Județeană
,,ASTRA” Sibiu, Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu, Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu,
Publicația Sibiu 100%.
LOCUL DE PARTICIPARE: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,ASTRA” SIBIU, CORPUL B.
Condiții de participare:
SECȚIUNEA I:
Comunicări științifice ale cadrelor didactice și Prezentări Power - Point
SECȚIUNEA II:
Eseuri ale elevilor din clasele VIII- XII din Județul Sibiu
Perioada de înscriere:
04. 12.2017 – 23. 02. 2018, pentru secțiunea a I-a, (participare directă).
04.12.2017 – 23.02. 2018, pentru secțiunea II, (participare indirectă).

DESFĂȘURARE SIMPOZION JUDEȚEAN: 27 martie 2018, ora 14.
Argument:
Argumentul activităților noastre vizează cunoașterea istoriei, oferindu-le elevilor și cadrelor didactice
posibilitatea de a se exprima liber, de a prezenta evenimente din surse diferite și de a scoate în
evidență aspecte inedite, ceea ce le permite conturararea unor noi orizonturi de viziune concretă și
clară asupra evenimentelor care ne-au marcat în timpul Primului Război Mondial.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
SECȚIUNEA a I-a: CADRE DIDACTICE
SIMPOZION JUDEȚEAN: ,,GÂNDURI ȘI SIMȚIRI PRIN FAPTE . Pagini de istorie locală și
națională. Eroii Primului Război Mondial’’
PARTICIPARE DIRECTĂ:
-

Înscrierea se va face prin e- mail până în data de 23.02. 2018, pe baza fișei de înscriere.
(Anexa 2)

-

Fișa de înscriere, se trimite împreună cu lucrarea până în data de 23.02.2018, în format
electronic, pe adresa de e-mail: dana_cdana1@yahoo.com

-

Lucrarea va avea maxim 5 pagini A4.(pot fi introduse imagini foto) și va fi scrisă cu
diacritice, cu bibliografie și note la subsol. Paginile nu vor fi numerotate.

-

Titlul lucrării trebuie să fie centrat, cu Times New Roman 14, scris cu caractere aldine (
bold), iar numele autorului, școala, să fie centrate sub titlu și scrise cu Times New Roman 12,
bold. La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului.

-

Lucrarea / comunicarea va fi scrisă cu Times New Roman 12, la un rând, stânga – dreapta,
cu marginile de 20 mm.
Toți participanții la această sectiune vor primi diplome de participare.
Pentru o mai bună dozare a timpului din cadrul simpozionului, cadrele didactice pot

prezenta lucrările și în Power-Point.
Toate lucrărilor vor fi cuprinse într-un volum cu ISBN .
Responsabilitatea redactării lucrărilor revine în totalitate autorilor.
Organizatorii: își rezervă dreptul de a nu publica materialele care nu îndeplinesc cerințele
menționate mai sus.
SECȚIUNEA II: PARTICIPARE INDIRECTĂ
CONCURS ELEVI: ,,Eroul meu - real sau imaginar din Primul Război Mondial”
-

Înscrierea se va face prin e- mail până în data de 23.02 2018, pe baza fișei de înscriere.(
Anexa 1)

-

Fișa de înscriere, se trimite împreună cu lucrarea până în data de 23.02.2018, în format
electronic, pe adresa de e-mail: dana_cdana1@yahoo.com

-

Lucrarea va avea maxim 3 pagini A4.( pot fi introduse imagini foto) și va fi scrisă cu
diacritice, iar bibliografia se va preciza la sfârșitul acesteia. Titlul lucrării trebuie să fie
centrat, cu Times New Roman 14, scris cu caractere aldine ( bold), iar numele autorului,
școala, să fie centrate sub titlu și scrise cu Times New Roman 12, bold.

-

Lucrarea va fi scrisă cu Times New Roman 12, la un rând, stânga – dreapta, cu
marginile de 20 mm. Paginile nu vor fi numerotate.

-

Toți participanții la această sectiune vor primi diplome de participare.

-

Se vor acorda: Premiile I, II, III, 3 mențiuni și 3 premii speciale.
Toate lucrările elevilor vor fi cuprinse într-un volum cu ISBN.
Responsabilitatea redactării lucrărilor / eseurilor revine în totalitate autorilor.
În data de 27 martie 2018, când se va desfășura Simpozionul Județean se vor acorda

premiile Secțiunii a II-a. Toții elevii care se vor înscrie sunt rugați să participe la eveniment.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună
Centenarul Marii Uniri !
Inspector de specialitate,

Organizatorii:

Prof.Helju Teodora
Prof. Curelea Daniela
Prof. dr. Buta Marcel
Prof. drd. Curelea Dragoș
Prof. Hainagiu Daniela

,

Anexa 1
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
ELEVI LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE ESEURI

Nr.crt.

,, EROUL MEU REAL SAU IMAGINAR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL’’

Nume,
Numele
și Titlul lucrării Clasa
prenume prenumele
elev
cadrului
didactic
coordonator

Școala/
Localitatea

Adresa de email
prof.
coordonator/
nr. de telefon

Anexa 2
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE
SIMPOZION JUDEȚEAN
PAGINI DE ISTORIE LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ –

EROII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
CENTENAR ROMÂNIA

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:

NUMELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

LOCALITATEA:

TELEFON:

E-MAIL:

TITLUL LUCRĂRII:

PARTICIPARE: DIRECTĂ

DA

NU

