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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 
0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro 

Nr. .2~ 0 1 A~--.oZt' 2013 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 
În atenţia profesorilor de educaţie fizică şi sport 

1 MINISTERUL 
.. EDUCAŢIEI 

1 NATIONALE 

Vă aducem la cunoştinţă că I.S.J.Dolj, în colaborare cu C.C.D Dolj, 
Facultatea de Educţie Fizică şi Sport, Craiova, D.J.S.T Dolj ,organizează în 
data de 25 mai 2013,Simpozionul International "Educaţia prin Mişcare" 
ediţia a IV a, la Liceul de Arte " M. Sorescu", Craiova , ora 10.00. 
Regulamentul de participare este ataşat prezentei note. 

Inspector de specialitate, 
Prof. Nicnlina LAZARCIUC 
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SIMPOZIONUL INTERNATIONAL 

"EDUCAŢIE PRIN MIŞCARE" 

EDIŢIA a IVa 

A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE 

./ Numele instituţiei organizatoare; ISJ DOU 

./ Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site) : 

200760 Craiova jud. Dolj,Str. Ion Maiorescu Nr. 6,Te1.(0251)420961; 

421939"Tei.RDS (0351)407395; 407397;,Fax.(0251)421824, 

(0351)407396 

./ Echipa de coordonare a activităţii : 

./ Inspector şcolar general prof. Georgică Bercea- Florea 

./ Inspector şcolar general adj. Prof. Nicuşor Cotescu 

./ Inspector şcolar general adj. Prof. Luminiţa Popescu 

./ Inspector I.D.I prof. Alexandru Dragnea 

./ Inspector I.D.I.prof. Razvan Jenaru 

./ Inspector I.D.I.prof. Alexandrina Nastase 

./ Inspector M.C.D. prof. Puiu Oprica 

./ Inspector şcolar de specialitate prof. Niculina Lazarciuc 

./ Director c.c.d. Dolj prof. Vasile Ştefan 

./ Prof. Metodist c.c.d. Dolj Teodora Badea 

./ Decan F.E.F.S. Craiova prof. Univ. Dr. Marian Dragomir 

o/ Dh:ctor Deparament F.E.P.S. Craiova Conf. univ.dr. Dot,;•<~ Qr{ŢĂNEsru 

./ Podecan F.E.F.S. Craiova conf. univ dr. Costinel Nanu 

./ Lector univ.dr. F.E.F.S. Craiova Aurora Ungureanu 

./ Lector univ. dr. F.E.F.S. Craiova Germina Cosma 

./ Director D.J.S.T Dolj Alina Ionescu 

./ Director ADJ. D.J.S.T Dolj prof. Marius Toma 

./ Expert D.J.S.T Dolj prof. Origen Staicu 

'.·. -



../ Expert D.J.S.T Dolj Mihai Milu 

../ Consilier superior D.J.S.T Dolj Ema Negreanu 

../ Expert D.J.S.T prof Daniel Gavan 

../ Dir.Adj. L.P. S. "P. Triscu "Catalin Brandusoiu 

../ Dir. Se. Gim. " 1. Tuculescu" Fanel Vatavu 

../ Dir. Liceul de Arte "Marin Sorescu" prof. Lucia Vladoiu 

../ Prof. Katerina Anghel . Se. Gim." M. Eliade" 

../ Prof. Iulia Mitrea Se. Gim. "A. Macedonski" 

../ Prof. Georgeta Banica C.T.A.M." C. Brancusi" 

../ Prof. lonica Dragos C. N> "N Titulescu" 

../ Prof.Eugenia Ene. L.P. S. "P. Triscu 

../ Director Policlinica pentru Sportivi dr. Valentina Dinu 

../ Dr. Lorena Nicolosu Policlinica pentru Sportivi Craiova 

B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

../ Titlul: EDUCAŢIE PRIN MIŞCARE 

../ Tipul activităţii de perfecţionare (simpozioane, mese rotunde, 

conferinţe, dezbateri, workshop-uri, seminarii}: SIMPOZION 

Categoria in care se încadrează activitatea de perfecţionare- nivel 

judeţean/interjudeţean/naţional/ internaţional; 1 NTERNA ŢI ONAL 

../ Număr de cadre didactice participante (conform art.7, lit. a, b,c}: 90 

../ Parteneri: 

• C.C.D. Dolj 

• Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Craiova, 

• Policlinica pentru sportivi Craiova, 

• D.I.S.T Dolj 

• Academia Olimpică Română filiala Dolj, 

• Asociaţia Profesorilor de Educatie Fizică şi Sport din judetul Dolj 

• Liceul de Arte "Marin Sorescu" 

../ Invitaţi: Inspector General, Inspectori Generali Adjuncti, Inspectori 

Scolari de Specialitate, Director C.C.D. Dolj, Decan F;E.F.S. Craiova 

../ Locaţia: Liceul de Arte "Marin Sorescu" 

../ Data : 25 mai 2013 ora 10.00 



C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

./ Argumer.t, justificare, cont2xt (analiza de nevoi)- Descoperirea unor nci 

căi prin care şcoala să reprimească statutul de drept care i se cuvine, şi 

anume acela de formator al unor oameni integri din punct de vedere 

intelectual şi moral . 

./ Obiectivul general al activităţii/Scopul: oferirea unui bun prilej de 

cunoaştere, relaţionare, schimb de experienţă constructiv şi de 

creştere a gradului de implicare în problematizarea teoretică şi practică 

a educaţiei fizice şi sportului şcolar şi nu numai. 

, . 
./ Obiectivele specifice ale activităţii: 

• Crearea unei oportunităţi prin care cadrul didactic poate să 

prezinte, prin căi diferite, un produs al muncii sale; 

• Descoperirea unor soluţii prin care educaţia fizică şi sportul, atât 

în activităţile curriculare, cât şi prin cele extracurriculare, să 

atragă cât mai mulţi elevi. 

• Conştientizarea şi valorizarea bunelor practici ale c:~~m românesti 

de educaţie fizică şi sport; 

• Implementarea în activitatea didactică modernă a elementelor 

pozitive din practica şcolii europene; 

• Îmbinarea activitatilpr curriculare cu cele extracurriculare, 

urmărind eficientizarea actului didactic; 

./ Grupul-ţintă: Cadrele didactice şi specialiştii care sunt implicaţi în 

învăţământul preprimar, primar, gimnazial, special, liceal, precum şi in 

sportul de performanţă. ., 

./ Durata : 1 zi 

./ Descrierea activităţii (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru 
fiecare acţiune derulată in vederea organizării activităţii propuse: 
obligatoriu acţiuni de proiectare,organizare, desfăşurare, 
monitorizare/evaluare) 

Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităţii, 
modalitatea şi indicatorii de evaluare a acestor rezultate 

DISEMINAREA 
• Imprimarea pe C.D. a lucrărilor in extenso 



• Menţinerea legături între participanţi prin intermediul 
poştei electronice 

EVALUAREA 
Mapă tematică cu: 

• Certificat de participare 

• CD cu rezumatele lucrărilor( I.S.B.N) 

./ Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe 
care intenţionaţi să le realizaţi in timpul implementării activităţii 
mf'todice; ştiinţifice şi cult:.:rale propusă şi după incheiere:a acestel<J (kit" 
ul de marketing: comunicate de presă, articole presă, apariţii massmedia 

etc.) Conferinţă de presa, articole în mass-media locală . 
./ Specificaţi care sunt partenerii implicaţi in proiect şi arătaţi in ce constă 

parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o 
firmă/companie locală sau organizaţie dacă este cazul (cel mult o 
pagină). 

D.RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR. CONDIŢII DE 
PARTICIPARE 

Lucrările se vor încadra în urmatoarele cerinţe: 

Lucrările se vor incadra in urmatoarele cerinţe: 
a) Vor avea intre 2-4 pagini in format A4; 
b) Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, 
corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 randuri, titul centrat şi bol dat cu 
caractere Times New Roman, corp de litera 14, precum şi autorul şi unitatea 
şcolara de la care provine. 
c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din 
:·ematica prop1.!să, să aibă origin2!itate, să cuprindă experienţe r::uscnale şi să 
respecte legislaţia in vigoare privind drepturile de autor. 
d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: 
1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an; 
2. un rezumat de maximum . pagină. 
e) Lucrarea se va inainta organizatorilor pe suport scris şi electronic in 
termenele stabilite prin regulamentul de organizare şi desfăşurare, elaborat de 

aceştia. 

f) Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori. 
g) Se vor emite diplome/certificate de participare. Diplomele/cert!ficatele de 
partid pare vor fi personalizate cu elementele de identitate vizuală ale 



fnstltuţil!or p3rtenere implicate ir. organizarea evenimentului (~1g!â, · 
semnătura, ştampila). In cazul in care sunt doi coautori pentru o lucrare, 
fiecare va primi diplomă/certificat, cu condiţia participării efective la 
activitatea ştiinţifică, metodică şi culturală. 
h) SECŢIUNILE simpozionului : 

1. Educaţia fizică 
2. Sport 
3. Varia 

-/ Educaţie 

./ Sănătate 
-/ Kinetoterapie 

i) adresa de ma il pe care se vor trimite lucrarile este : 
educatieprinmiscare@yahoo.ro 
j) Taxa de participare este de 40 Ron, pentru fiecare autor( chiar daca 
lucrarea are 2 autori); 
k) Taxa de participare se depune în contul NUME: VATAVU FAN EL 
Nr. Cont: R018 BRDE 170SV96173451700 deschis la BRD cu menţiunea 
Slmpozicn internaţional "Educatie prin miscare"; 

Termenul limita de trimitere a lucrarilor pe ma il este de 10 mai 2013 



Titlul lucrării 

Sectiu nea(subli ni ati) 
1. Educaţia fizică 
2. Sport 
3. Varia . 

./ Educaţie 

./ Sănătate 

./ Kinetoterapie 

. .'\utorii lucrării: 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZION INTERNAŢIONAL 

"Educatie prin miscare" 

l.Nume: ______________________ __ 

Pren urne: ____________________ _ 

Adresă: 

_____________________ Localitate: _____________ .Judeţ: ______ _ 

Telefon: ________ __ 
Adresă de e-mail(personală) _______ _ 

1 oc de muncă/ Unitatea şcolară: 

Specialitatea ________________ _ 
2. Nume: ___________ _ 



Prenume: ______________________ _ 

Adresă: 

------------Localitate: ---------'Judeţ: ____ _ 
Telefon: ____ _ 

Adresă de e-mail: (personală)------------
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: 

Specialitatea _________________________ _ 

Mod de participare: 
o Directă 
-prin prezenţă 
-virtuală, prin intermediul tehnologiei online 
o Indirecta 
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării 
(5ubliniaţi): 

-calculator, videoproiector, CD 
- player, televizor 
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