
LICEUL ,,MATEI BASARAB’’ CRAIOVA VĂ INVITĂ LA 
 

DEZBATEREA JUDEȚEANĂ 
“INVATAMANT LA STANDARDE EUROPENE” 

27 Mai 2015 
14.00 – 16.00 

(Activitate inclusă înCalendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel 
judeţean/interjudeţean/ naţional /internaţional  în anul şcolar 2014 - 2015 în judeţul Dolj, poziția 115) 

 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 Dezbaterea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din județul Dolj 

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă 
originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, curriculară şi extracurriculară. 

 Termenul limita de transmitere materiale este20 mai 2015. 
 

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 
 

1. 2-4 pagini format A4, margini de 20 mm, în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 
literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri; Titlul lucrării (dimensiune 14, bold) va fi aliniat pe centrul paginii, 
urmând ca numele autorului/autorilor, şcoala de provenienţă (dimensiune 12, bold) să fie în partea dreaptă, 
sub titlu. 

2. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an). 
3. In funcţie de complexitate, lucrările pot  avea 2 autori, caz în care fiecare participant va achita taxa de participare și 

va  primi certificat de participare. 
4. Fişa de înscriere (Anexa 1) și lucrările se vor transmite organizatorilor în format electronic (pe adresa 

concurseuropa@gmail.com), iar acordul de parteneriat (Anexa 2 – în 2 exemplare) în format fizic direct 
organizatorilor sau în plic autoadresat (cu timbre de min 3 RON, pe adresa Liceul “Matei Basarab” Craiova, 
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr.113, Craiova, Dolj, Cod: 200463, cu precizarea,În atenția dnei Dumitru 
Daciana) până la data de 20.05.2015. 

5. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute. 
6. Activitatea de perfecționare va fi susţinută financiar de către participanţi prin sponsorizări sau donaţii în sumă de 5 

RON/ persoană ce va fi depusă în plic (alaturi de cel autoadresat cu timbre de min 3RON) sau direct 
organizatorilor, pe baza de proces verbal cu semnatură. Suma este necesară pentru susținerea evenimentului și 
realizarea certificatelor de participare. 

7. Participanții vor menționa daca au nevoie de echipament de prezentare.  
 
 Modul de participare: 
 Pentru participanţii din judeţul Dolj, participarea va fi, directă, prin prezenţă, în ziua şi ora stabilită desfăşurării 
dezbaterii. 
 
 Organizatorii  îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea 
dreptului de autor. 

 
 EVALUARE : 
          Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare.  

PERSOANE DE CONTACT 
 Prof. Grecu Daniela  

 Prof. Patrascu Costela 

 Prof. Dumitru Daciana 
 
  

mailto:concurseuropa@gmail.com


Anexa 1 
 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
DEZBATERE  JUDEŢEANA 

“INVATAMANT LA STANDARDE EUROPENE” 
27 Mai 2015 

 EDIȚIA I 
 
Numele şi prenumele........................................................................................ 
 
Specialitatea:......................................................................................................  
 
Unitatea de învăţământ...................................................................................... 
 
Adresa e-mail...................................................................................................... 
 
Telefon fix/mobil.................................................................................................. 
 
Titlul lucrării ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Mijloace de care aveţinevoiepentruprezentarealucrării:  

 flip-chart 

 videoproiector 

 calculator. 
 



Anexa 2 
LICEUL “MATEI BASARAB” CRAIOVA 
str. Vasile Alecsandri, nr. 113,  Dolj 
0351428020 
www.mateibasarabcraiova.ro 
basarabcv2004@yahoo.com 
Nr................din....................................... 

ȘCOALA...................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
Nr................din....................................... 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
DEZBATERE JUDEŢEANĂ 

“INVATAMANT LA STANDARDE EUROPENE” 
27 Mai 2015 

 EDIȚIA I 
 Încheiat între: 

Liceul “Matei Basarab” Craiova,  judeţul Dolj, reprezentată prin prof. Blagu Matilda, în calitate de director, si prof. 
Grecu Daniela,prof. Dumitru Daciana, prof. Patrascu Costela, în calitate de organizatori. 

 
și 
 

 Școala__________________________________________________________loc.________________ 
jud. ______________________ , reprezentată prin _________________________________ in calitate de director și  
_______________________________________________ în calitate de colaboratori. 
 
 Prezentul acord urmărește realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui 
climat favorabil de colaborare. 
 

1. Liceul “Matei Basarab” Craiova : 

 Coordoneazășimonitorizeazăconcursul la niveljudețean; 

 Promovează și mediatizează activitățile desfășurate în cadrul dezbaterii pe pagina www.didactic.ro, 
site-ul școlii și alte mijloace (revista școlii, apariția mass-media, etc.); 

 Realizează evaluarea activităților. 
 

2. Școala ____________________________________________________ : 

 Desfășoară activități respectand tema și termenele propuse de inițiatorii proiectului; 

 Trimit la termen inițiatorilor de proiect  datele cerute pentru înscriere și lucrările realizate. 
Drepturilepartenerilor: 
- promovarea imaginii instituției și a partenerilor în cadrul activităților desfășurate; 
- partenerii vor avea acces la toate materialele din cadrul proiectului. 

 
 

Director,                                                                                  Director, 
Prof. BlaguMatilda                                                              Prof. …………………... 
 
 
 

http://www.mateibasarabcraiova.ro/
mailto:basarabcv2004@yahoo.com
http://www.didactic.ro/

