
SESIUNEA JUDEŢEANĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI 

 
EDIŢIA I- 11 mai 2012 

 
         Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Casa Corpului Didactic Olt şi Şcoala cu clasele I- VIII 

Nr. 5 Slatina organizează în data de 11 mai 2012 Sesiunea Judeţeană de Referate şi Comunicări 

„Şcoala şi familia mereu împreună”- Ediţia I, în care se doreşte dezbaterea reală a unor situaţii 

concrete întâlnite în iniţierea şi menţinerea unor relaţii pozitive între reprezentanţii şcolii şi 

părinţi. 

Scopul proiectului 

Implicarea părinţilor în educaţia şi formarea propriilor fii alături de şcoală. 

Obiectivele proiectului 

 * Stimularea interesului cadrelor didactice şi părinţilor faţă de activităţile şcolare ale elevului 

derulate în şcoală şi în afara şcolii; 

 * Încurajarea cadrelor didactice şi părinţilor din grupul ţintă spre a împărtăşi exemple de bună 

practică,  opinii şi impresii personale,  relevante pentru tema sesiunii; 

*  Cunoaşterea de către cadrele didactice a punctelor de vedere formulate de părinţi în legătură 

cu percepţia actului educaţional în viziunea acestora;  

* Descoperirea de către părinţi a metodelor şi tehnicilor de lucru cu copiii, de acordare a 

ajutorului în efectuarea temelor, de comportare, de susţinere afectivă, de asigurare a unui climat 

familial favorabil unei dezvoltări cât mai propice în raport cu posibilităţile reale ale fiecărui 

copil; 

*  Menţinerea unei vii relaţii familie – şcoală, echilibrată şi fructuoasă.  
Grupul ţintă: 

- cadre didactice din unităţile şcolare din judeţul Olt;  
- părinţi;  

- consilieri şcolari, pedagogi, psihologi, profesori de sprijin. 

Locul şi perioada de desfăşurare: 

Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 5 Slatina, 11 mai 2012, cu începere de la ora 14:00. 

 

Secţiunea I: participanţii, cadre didactice şi părinţi, vor înscrie şi vor prezenta referate şi 

comunicări  pe tema “Şcoala şi familia mereu împreună”. Recomandăm abordarea următoarelor 

aspecte:  

 Profesorii buni educă pentru o profesie, profesorii fascinanţi educă pentru viaţă. 

 Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni 

 Părinţii şi profesorii buni îşi pregătesc elevii pentru aplauze, părinţii şi profesorii 

prevăzători îşi pregătesc elevii pentru eşecuri. 

Se vor respecta următoarele cerinţe:  

 tehnoredactarea se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm; 

 titlul se va scrie cu Times New Roman, caracter 14, Bold, central; 

 la două rânduri de titlu se notează autorul/ autorii şi instituţia/instituţiile cu Times New 

Roman, caracter 12, left (nu mai mult de doi autori); 

 la două rânduri  sub autor  se scrie textul cu Times New Roman, caracter 12, justify; 



 bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării; 

 după bibliografie, pe o pagină întreagă, se vor rescrie: titul, autorul/ autorii, instituţia/ 

instituţiile,  termenii- cheie şi rezumatul lucrării  în aceleaşi condiţii de mai sus, fără a se 

depăşi o pagină.; 

 lucrările vor conţine semnele diacritice. 

Secţiunea a II-a: participanţii, cadre didactice, vor înscrie şi vor susţine prezentări Power Point 

sau Prezi, cu aspecte relevante pentru menţinerea relaţiei şcoală- familie. Prezentările trebuie să 

se încadreze în maximum 12 slide-uri şi să fie realizate de cel mult doi autori. Prezentarea va fi 

însoţită de o pagină argumentativă conţinând titlul, autorul/ autorii, instituţia/ instituţiile, 

termenii- cheie şi rezumatul lucrării în condiţiile de tehnoredactare de la secţiunea I. 

   Note: 

 Vor fi apreciate lucrările conţinând contribuţii personale. 

 Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru nerespectarea 

cerinţelor de redactare, necesare în vederea realizării unui CD sau unei reviste cu ISBN. 

 Lucrările pentru ambele secţiuni vor fi trimise pe adresa gabriela_tess@yahoo.com 

 Înscrierea se va realiza în perioada 15- 30 aprilie 2012 pe baza fişei de înscriere. 

 Taxa de participare: 20 ron. Taxa acoperă costul diplomelor de participare la sesiune 

precum şi costul redactării CD-ului sau revistei cu ISBN. Se va trimite prin mandat poştal pe 

adresa Roşu Elena, Şcoala cu clasele I- VIII nr. 5, str. Libertăţii, nr. 5, loc. Slatina, jud. Olt.  

 

Persoane de contact: 

Iniţiatorii sesiunii de referate şi comunicări: 

 Prof. Tiţa , Director Şcoala cu clasele I- VIII nr. 5 Slatina  

 Prof. Comănceanu Vasilica, Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 5 Slatina, Olt 

 Prof. Roşu Elena, Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 5 Slatina, Olt 

 Prof. Teşileanu Gabriela, Şcoala cu clasele I- VIII „George Poboran”, Slatina, Olt 

 Prof. Voinea Oana- Catrinel, Şcoala cu clasele I- VIII Vîlcele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

SESIUNEA JUDEŢEANĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI 

 
EDIŢIA I- 11 mai 2012 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:............................................................................................ 

Specialitatea:..................................................................................................................................... 

Unitatea şcolară:............................................................................................................................... 

Adresa:............................................................................................................................................. 

Telefon/ E-mail:........................................................................................................................................ 

Doresc să particip la  secţiunea (I/ II)............ din cadrul Sesiunii Judeţene de referate şi 

Comunicări cu tema „Şcoala şi familia mereu împreună”  ce se  va desfăşura la Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 

5 Slatina, judeţul Olt, în data de 11 mai 2012, ora 14:00. 

 Titlul lucrării mele este........................................................................................................   

............................................................................................................................................................       

Modul participării: direct. 

Am plătit taxa de înscriere la simpozion în valoare de 20 ron în data de ................., având 

chitanţa nr. .........................., la sucursala .....................................din ......................., reprezentând 

contravaloarea  materialelor ce vor fi publicate (CD sau revistă cu ISBN, diplomă de participare). 

Doresc să-mi fie publicat materialul în cartea simpozionului. Îmi asum toată responsabilitatea 

pentru materialul prezentat.  

  

 

       ......................................................................... 


