
„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.” 

                                                                                                      John Dewey 
 

„Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară 
uşoare. ”                                                                                 Grigore C. Moisil 

 

PROIECT EDUCATIV INTERJUDEŢEAN 
ARGEŞ – VÂLCEA 

 

«5 Iunie – Ziua educatorului 

Laudaţio pentru dascăli - cei care duc pe umeri dulcea povară a luminii!» 

 

Sesiune interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice –  
„Educatorul şi calitatea învăţământului” 

Activitatea constă în susţinerea de eseuri, referate şi comunicări ştiinţifice de către elevi, 
studenţi şi cadre didactice din judeţele Vâlcea şi Argeş,  prezentarea unor proiecte de 
parteneriat educaţional, portofolii, mape documentare despre activităţi educative similare, 
desfăşurate în anii precedenţi de către reprezentanţii unităţilor şcolare participante la simpozion.  

 

Loc de desfăşurare: Grup Şcolar Oltchim Râmnicu Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea 
 

Termen de înscriere: 3 iunie 2011, prin  e-mail pe adresa: ionutpopescu72@yahoo.com.   

Comunicarea titlului lucrării, a numelui şi prenumelui autorului/autorilor, a profesiei, adresei 
şi a numărului de telefon poate fi făcută şi zilnic, la telefoanele: 

 0745608467  –  profesor  Ionuţ Popescu (Grup Şcolar Oltchim Râmnicu Vâlcea);       
 0742301 801 –  profesor Doina Pătrăşcan (Grup Şcolar Tehnologic “I. C. Petrescu” 

Stâlpeni). 
Regulament de participare: 

Lucrările pentru sesiunea de comunicări se trimit pe adresa de e-mail: 
ionutpopescu72@yahoo.com. sau se depun în ziua de 4 iunie 2011 la persoanele de contact 
menţionate, atât pe suport scris (Format A4) cât şi pe suport electronic (pe un CD-Rom cu 
numele participantului pe etichetă). 
 Lucrările vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor de mai jos: 

- redactarea se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând; 
- marginile paginilor vor avea 1 cm, sus, jos, stânga, dreapta; 
- titlul va fi scris cu Times New  Roman 14, bolduit; 
- la un rând de titlu se va specifica: profesia, numele şi prenumele autorului /autorilor, 

instituţia (Times New  Roman 12, centrat); 
- la un  rând de titlu cu aliniat se începe lucrarea care va conţine maxim 5 pagini; 
- bibliografia se va consemna în ordine alfabetică la sfârşitul lucrării. 

Parteneri: 
      Grup Şcolar Tehnologic “I. C. Petrescu” Stâlpeni; Grupul Şcolar Oltchim Râmnicu Vâlcea;  
Liceul Teoretic  “Ion Cantacuzino” Piteşti; Grupul Şcolar “Mihai Viteazul” Piteşti; Colegiul Tehnic 
“D. Dima” Piteşti; Şcoala Populară de Artă Râmnicu Vâlcea; Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” 
Piteşti; Clubul Sportiv Muşcel Câmpulung; Liceul cu Program Sportiv  Piteşti; Şcoala Cu Clasele I-
VIII   Nr.4  Piteşti; Facultatea de Educaţie Fizică Şi Sport, Universitatea Piteşti, CTF Găvana. 
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