SIMPOZION INTERNAȚIONAL „CĂLĂTORIE PRIN EUROPA”
ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERNAȚIONAL „CU EUROPA... LA JOACĂ”
Carte în format electronic cu ISBN, înregistrată la Biblioteca Națională a României

Editura Diana și FECED organizează Simpozionul Internațional „Călătorie prin Europa”, în cadrul
Proiectului Educațional Internațional „CU EUROPA… LA JOACĂ”.
Proiectul Educațional Internațional „CU EUROPA… LA JOACĂ” se desfășoară în parteneriat cu
Ministerul Educației și Cercetării Științifice și este reaprobat prin protocolul de colaborare cu nr. 50248,
din 08.08.2011, regăsindu-se în C.A.E.N. 2015, pagina 11, A8 – Domeniul culturi și civilizații, poziția 18
(organizator: Școala Gimnazială „Radu Stanian” Ploiești) și în Scrisoarea Metodică Anuală.

TEMA: Modalități de transmitere de cunoștințe referitoare la țările din Uniunea Europeană.
GRUPUL ȚINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preșcolar și primar.
OBIECTIVE:





Încurajarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în transmiterea/popularizarea
informațiilor despre Uniunea Europeană (port, obiceiuri, competiții sportive, personalități ș.a.);
Promovarea creativității și originalității în demersul didactic;
Popularizarea experienței cadrelor didactice participante;
Stimularea creativității copiilor în domeniul artistico-plastic.

SECȚIUNI ALE SIMPOZIONULUI:
1. Secțiunea referate – secțiune dedicată cadrelor didactice;
2. Secțiunea concurs gratuit „Descoperă țările din Uniunea Europeană!” – concurs de creație
artistico-plastică (desen, pictură, colaj) – secțiune dedicată preșcolarilor și școlarilor din clasele
primare.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:


Fiecare cadru didactic redactează o lucrare de maximum 2 pagini, format A4, TNR, 12, spațiere la
un rând. Titlul se va scrie cu majuscule, iar apoi, la două rânduri de titlu, se vor scrie
autorul/autorii și unitatea școlară. Lucrările vor aborda tema simpozionului.

ATENȚIE! Pentru grădinițele cu program normal, un cadru didactic redactează o singură lucrare. În
cazul celor cu program prelungit, două cadre didactice pot redacta o singură lucrare.


Lucrările prezentate, în cadrul simpozionului, trebuie să aibă caracter de originalitate. Fiecare
autor își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora.





Înscrierile se fac până la data de 29 mai 2015, completându-se formularul de înscriere. Acesta se
trimite pe adresa de e-mail: info@edituradiana.ro, împreună cu dovada plății (factură/chitanță
fotografiată sau scanată).
Lucrările se trimit doar în format electronic, pe adresa de e-mail: info@edituradiana.ro, până la
data de 5 iunie 2015.

COORDONATORI/ORGANIZATORI DIN CADRUL EDITURII DIANA:




Educator Mariana Andreianu;
Profesor învățământ preșcolar Ana Tudor;
Profesor învățământ preșcolar Mihaela Andreianu.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZION (TVA INCLUS):
35 lei (pentru un cadru didactic);
50 lei (pentru două cadre didactice – doar în cazul grădinițelor cu program prelungit).
Taxa se achită de către cadrele didactice care se vor înscrie la secțiunea referate. Contravaloarea
se expediază către Editura Diana, de la orice sucursală bancară sau de la orice oficiu poștal din țară, prin
depunere de numerar, până la data de 29 mai 2015.
DATE NECESARE LA BANCĂ/POȘTĂ:
TITULAR: EDITURA DIANA, CIF RO15596697
CONT: RO90 BPOS 0340 6534 982 RON01, BANCPOST, Sucursala Exercițiu, Pitești, Argeș
DEPUNĂTOR: ................................................................
DETALII: SIMPOZION „CĂLĂTORIE PRIN EUROPA”

VĂ OFERIM:








Carte în format electronic cu ISBN (se trimite pe e-mail, până pe data de 15 septembrie 2015);
Diplomă de participare la simpozion internațional (pentru fiecare cadru didactic participant);
Adeverință publicare articol în cadrul Simpozionului Internațional „Călătorie prin Europa”
(pentru fiecare cadru didactic participant);
Diplomă de organizator/îndrumător al concursului gratuit „Descoperă țările din Uniunea
Europeană!”;
Diploma grupei/clasei;
Diplomă de participare pentru copil;
Planșă în format 70×100 cm, pentru desfășurarea concursului gratuit „Descoperă țările din
Uniunea Europeană!”.

Toate documentele se semnează și se eliberează în original. Materialele vor fi expediate de către Editura
Diana, în perioada 1-5 iunie 2015, prin Poșta Română. Taxele de expediere sunt suportate de editură.

CONCURS GRATUIT
„DESCOPERĂ ȚĂRILE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ!”

Concursul se adresează copiilor din învățământul preșcolar și primar și constă în desfășurarea
unei activități colective de creație artistico-plastică, realizată de copiii din grupa/clasa cadrului(-lor)
didactic(-e) înscris(-e) la simpozion.
Concursul „Descoperă țările din Uniunea Europeană!” este GRATUIT!
Prin înscrierea cadrelor didactice la Simpozionul Internațional „Călătorie prin Europa”, copiii
participă automat la concursul „Descoperă țările din Uniunea Europeană!”. Cadrele didactice vor putea
organiza concursul la grupă/clasă și își pot păstra documentele la portofoliul personal.
Cadrele didactice înscrise la simpozion vor primi din partea editurii o singură planșă în format
70×100 cm, pe tema Uniunii Europene, care va fi colorată în echipă, conform legendei, pe baza unor
sarcini intuitive (completată ulterior creativ, folosind diferite tehnici artistico-plastice).
Editura Diana expediază materialele necesare susținerii concursului, prin Poșta Română, în
perioada 1-5 iunie 2015. Concursul se desfășoară în perioada 8-12 iunie 2015.
După susținerea concursului, cadrul didactic fotografiază lucrarea finală și trimite poza pe adresa
de e-mail: info@edituradiana.ro. Fotografiile se publică în cartea electronică a Simpozionului
Internațional „Călătorie prin Europa”, alături de lucrările cadrelor didactice din întreaga țară.

PENTRU NELĂMURIRI, ÎNTREBĂRI SAU ALTE INFORMAȚII, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA:
TEL: 0248.253.370 / 0248.253.555 / 0348.730.123;
MOBIL: 0749.208.238 / 0755.033.374;
E-MAIL: info@edituradiana.ro

