
 

 

 

 

 
 

 

REGULAMENTUL  

SESIUNII JUDEŢENE DE COMUNICĂRI ŞI REFERATE  

„PĂRINŢI MAI BUNI,COPII MAI BUNI”,  EDIŢIA a IX-a 2013   

 

1. Şcoala Gimnaziala„Nicolae Romanescu” din Craiova , organizează pe data de 22 

noiembrie 2013, Sesiunea judeţeană de comunicări şi referate PĂRINŢI MAI 

BUNI,COPII MAI BUNI, ediţia a IX-a.  

Sesiunea  se adresează educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor din învăţământul 

preuniversitar, consilierilor psihopedagogici,părinţilor,elevilor. 

2. Sesiunea se va desfăşura pe următoarele secţiuni: 

I „EDUCATIA COPILULUI IN FAMILIE”,  

II „ASIGURAREA SUCCESULUI ŞCOLAR PRIN PARTENERIATUL 

ŞCOALĂ-FAMILIE ” 

III.”EU SI FAMILIA MEA”, expoziţie concurs de creaţie plastică și creaţie literară . 

Sunt acceptate desene realizate în orice tehnică tradiţională sau digitală, colaje. 

Exponatele nu se vor returna autorilor, rămânând în proprietatea şcolii „ Nicolae 

Romanescu”  

3. Referatele vor fi prezentate pe secţiuni de cadrul didactic şi pot fi însoţite de materiale 

auxiliare după caz (casete, CD-uri, albume foto, portofolii, reviste, etc.)Aşteptăm opinii 

ale elevilor exprimate în scris sau prin desen despre temele abordate. 

4. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face până la data de 18 noiembrie 2013, la 

Şcoala cu clasele Gimnaziala„Nicolae Romanescu” , Str. Vântului, nr. 3 Craiova, jud.  

Dolj. Materialele vor fi predate sau trimise prin poştă,  pe hârtie   precum  şi în format 

electronic pe adresa gabriela.aranghel@yahoo.com.  

5. Prezentarea şi susţinerea lucrărilor se va face  la Şcoala Gimnaziala „Nicolae 

Romanescu” , Str. Vântului, nr. 3 Craiova, jud.  Dolj, pe data de 22 noiembrie 2013, 

începând cu orele 14.00. Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 5 minute. 

.         Cerinţe de redactare: 

-titlul,  autorul şi instituţia unde funcţionează- se vor scrie cu font Times New Roman , 

size 14, Bold;numele părintelui şi dacă se doreşte ale elevului scrise sub cu Times New 

Roman , size 12, Bold;textul se va scrie la 2 rânduri de instituţie; 

-tehnoredactare  text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 

Normal,cu diacritice,maxim 2 pag.; 

-lucrarea elevului trebuie să respecte aceleaşi reguli,dacă este scrisă ,iar desenul sa 

fie format A4,cu etichetă pe faţă în colţul dreapta jos în scopul realizării unei 

expoziţii.Participarea elevului trebuie să o întregească pe cea a cadrului 

didactic.(CELE MAI FRUMOASE LUCRARI VOR FI PREMIATE IN CADRUL 

CONCURSULUI ,,EU SI FAMILIA MEA “DESFASURAT CU ACEASTA OCAZIE) 

 

Informaţii suplimentare la  Şcoala Gimnaziala „Nicolae Romanescu” Craiova, tel. 0251 

524675 (dir. Marcu Nicu si dir. adj.Vadeanu Liviu)sau prof.Gabriela Aranghel 0740078469. 

 

   Director , 

                           Prof.Nicu Marcu 
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