MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN - DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DECEBAL ” CRAIOVA – DOLJ
B-dul N. Titulescu, Nr.64; Tel/Fax. 0351801841
Email: scoala12craiova@yahoo.com
Web: www.scoala12craiova.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
MASĂ ROTUNDĂ LA NIVEL JUDEŢEAN
”TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE IARNĂ”
I. ARGUMENT:
In societatea de astăzi, viaţa în mediul urban nu mai păstrează obiceiurile şi tradiţiile populare. Din
acest motiv, şcoala are rolul de a păstra vii obiceiurile populare, de a-i familiariza pe elevi cu specificul lor
local şi naţional.
Folclorul constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie
să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să-l dam uitării. Astfel, datoria noastră morală este
de a păstra şi a cultiva în sufletele generaţiilor ce ne urmează dragostea pentru valorile care ne-au înconjurat
dintotdcauna şi ne-au definit.
Numai educându-i de mici pe copiii noştri prin diverse activităţi educative de cultivare a dragostei şi
respectului pentru folclor desfăşurate în unităţile de învăţământ şi continuate în familie, ne putem asigura că
tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile următoare.
Prin acest eveniment dorim să realizăm un schimb de idei, de experinţă privind modalităţile de
integrare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare în activităţile didactice şi extraşcolare.
II. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea
lor generaţiilor actuale şi viitoare precum şi dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin educarea
laturii moral – creştine şi artistice;
III. OBIECTIVE SPECIFICE:


Educarea elevilor în spiritul conservării şi promovării specificului regional şi naţional;



Formarea şi consolidarea în rândul elevilor a deprinderilor de valorificare a obiceiurilor şi tradiţiilor

regionale ca elemente ale identităţii colective;


Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin activităţi de exprimare artistico – plastică;



Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi creativ;
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V. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII :
Data: 13 decembrie 2014
Intervalul orar :10:00- 13:00
Programul activităţii:
10: 00- Primirea invitaţilor;
10:30-11:00- Alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor implicate;
11:00- 13:00- Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;
13:00 - Concluzii
Locaţia : Şcoala Gimnazială “Decebal” Craiova
VI. SECŢIUNI:
Masa rotundă ”Tradiţii şi obiceiuri româneşti de iarnă”, sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se va desfăşura pe 2 Secţiuni:.
a)

Integrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă în activitatea curriculară;

b)

Integrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă în activitatea extracurriculară.

Răspunderea pentru originalitatea lucrărilor revine cadrelor didactice.
COMISIA DE ORGANIZARE:
Dir. prof. Angelica Nuţă
Dir. Adj. prof. Dorina Goiceanu
Cons. Ed. prof. Daniela Munteanu
Prof. dr. Şomâcu Silviu- Preşedintele Asociaţiei de Studii Sociale Craiova
Prof. Cioabă Ana, Preşedintele Asociaţiei de Educaţie ”Decebal”
Prof. Horn Mihaela, Catedra de Limba şi literatura română
VII. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
1. Lucrările nu vor depăşi 4 pagini format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word, cu caractere Times
New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, spaţiere la 1,5 rânduri;
2. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă
dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
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3. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, localitate, an), precum şi de un
rezumat de maxim o jumătate de pagină.
4. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare, dacă
se vor prezenta amândoi la activitate.
5. Lucrările se vor înainta organizatorilor pe suport scris si electronic pe adresa Şcolii Gimnaziale
”Decebal” Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 64, în intervalul 1 noiembrie – 10 decembrie 2014;
6. Înscrierea

participanţilor:

pe

baza

fişei

de

înscriere

expediată

la

adresa

de

e-mail:

evenimente.decebal@gmail.com ;
7. Prezentarea lucrărilor va avea loc la sediul unităţii pe data de 13 decembrie 2014, începând cu ora
10:00. Prezentarea unei lucrări nu va depăşi 5 -7 minute.
8. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
Cadrele didactice susţin şcoala iniţiatoare prin donarea sumei de 10 RON/participant pentru
realizarea invitaţiilor, a diplomelor de participare, cheltuielilor legate de reunirea comisiilor care vor
evalua fiecare produs de proiect/ secţiune, trimiterea materialelor cǎtre şcolile participante.
Suma va fi expediată prin mandat poştal la adresa: Şcoala Gimnazială ”Decebal”, str. Nicolae
Titulescu nr. 64, Craiova, Dolj, cu menţiunea pentru Masa rotundă judeţeană “Tradiţii şi obiceiuri
româneşti de iarnă”.

IX. PERSOANE DE CONTACT:
Munteanu Daniela, profesor responsabil, tel. 0746154532, e-mail danielafeliciam@yahoo.com;
Horn Mihaela, profesor responsabil, tel. 0752086755, e-mail mihaelahorn @yahoo.com
Informaţii suplimentare pe www.scoala12craiova.ro, rubrica Ştiri.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DECEBAL” CRAIOVA
DIRECTOR,
Prof. Angelica Nuţă
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FIŞĂ DE PARTICIPARE
MASA ROTUNDĂ ”TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE IARNĂ”
13 DECEMBRIE 2014
EDITIA a V- a
Date despre participant:
Nume: ...........................................................
Prenume: .......................................................
Adresă:...........................................................................................................................................
Localitate: .................................................
Judeţ:..........................................................
Telefon: .....................................................
Adresă de e-mail: .......................................
Unitatea şcolară...............................................................................................
Date despre referat
Tema referatului:...........................................................................................................................
Secţiunea:
Date tehnice:
Precizaţi modul de susţinere a lucrării
a) suport hârtie.......................................
b) suport optic: - CD…………- DVD……….
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Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova

Şcoala.......................................

B-dul N. Titulescu Nr.64

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

Email:scoala12craiova@yahoo.com

....................................................
ACORD DE PARTENERIAT

Art.1 Părţile de convenţie
Şcoala Gimnazială „ Decebal” Craiova, cu sediul în B-dul N. Titulescu, Nr. 64, prin prof. Angelica
Nuţă, în calitate de director.
Şcoala....................................................................cu sediul............................................., prin
prof................................................, în calitate de director.
Art. 2 Obiectul colaborării
Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea participării la Masa rotundă
judeţeană “Tradiţii şi obiceiuri româneşti de iarnă”, organizată în data de 13 decembrie 2014, la Şcoala
Gimnazială „Decebal” Craiova.
Art. 3 Obligaţiile părţilor
Şcoala Gimnazială „ Decebal” se obligă:


Să organizeze activităţile din program;



Să informeze la timp partenerii despre orice modificări aduse regulamentului.

Art. 4 Modificările convenţiei
Modificările acestei convenţii vor fi făcute numai cu acordul părţilor prin Act adiţional.
Art.5 Rezilierea convenţiei
Această convenţie poate fi declarată nulă numai cu acordul scris al părţilor.
Prezenta convenţie, încheiată astăzi, ................................ 2014, în 2 exemplare.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor, partenerii se vor consulta reciproc, îşi vor acorda
sprijin, îşi vor promova imaginea.
Şcoala Gimnazială„Decebal” Craiova
Director,
Prof. Angelica Nuţă

Şcoala........................................
Director,

