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SECŢIUNI:
Secţiunea I : Stimularea copiilor prin mişcare şi joc – delimitari conceptuale
Secţiunea a II – a: Jocuri de mişcare – posibilitaţi şi modalitaţi de realizare – exemple
practice, proiecte de activitate, prezentări power-point
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 11.02.2019 - 19.02.2019 , prin trimiterea
lucrărilor la adresa de mail camely1312@gmail.com . Lucrarile se vor inainta organizatorilor pe suport
scris si electronic, pe adresa: prof. TONCEA CAMELIA la Grădiniţa cu P.P „CURCUBEUL
COPILÃRIEI” Craiova Str. AMARADIA, NR 70, BL.F5a, CRAIOVA, DOLJ cu mentiunea pe plic
”Pentru simpozion interjudeţean” , in intervalul 11.02.2019 – 19.02.2019.
Inscrierea participantilor se va face pe baza fisei de inscriere in format word, a referatelor si
prezentarilor in Power-Point (max.5 slide-uri) expediate la adresa de mail camely1312@gmail.com
Documentele vor fi denumite cu numele participantului (ex.Popescu Maria- fisa de inscriere.doc). Fisa
de inscriere si documentele de participare vor fi trimise in acelasi mesaj electronic. Pentru trimiterea
catre fiecare participant a diplomelor , se trimite un plic autoadresat cu timbre de valoare echivalenta
cu valoarea timbrelor folosite pentru plicurile cu documentele de inscriere.
Numarul maxim de lucrari este de 30 pe sectiune si se vor valida inscrierile in functie de
ordinea sosirii pe e-mail pana la

completarea locurilor. Inscrierea nu exclude sau substituie

participarea si sustinerea lucrarii in sala pentru participantii din judetul Dolj.
O lucrare poate avea cel mult doi autori.
RECOMANDARI PRIVIND REDACTAREA LUCRARILOR
Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, spatiere de 1,5.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat).
La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman, 12).
La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 12).
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice şi să nu depăşească 4 pagini.
Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu
respectă cerinţele de redactare.

