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12 aprilie 2019, ora 11

INVITAŢIE
Simpozion Regional
“Antreprenoriat și carieră în contextul globalizării”
Cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind prestigiul dumneavoastră
profesional, avem onoarea de a vă invita să participaţi la Simpozionul Regional cu tema
“Antreprenoriat și carieră în contextul crizei economice” destinată cadrelor didactice,
elevilor și agenților economici.
» SCOPUL MANIFESTĂRII
Evenimentul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea
rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din
domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea
creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă din învăţământul românesc, identificarea
posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării
unor proiecte şi participarea la programele europene.
» SECŢIUNI
1. Interdisciplinaritatea în formarea deprinderilor şi abilităţilor antreprenoriale.
Responsabili: RÂPĂ MARILENA, FELEA CAMELIA

2. Firma de exercițiu – metoda modernă de educare antreprenorială a elevilor.
Responsabili: COLAN GEANINA, ATODIRESEI SORIN

3. Consilierea și orientarea profesională în carieră a elevilor.
Responsabili: CHIRU GABRIELA, LIXANDRU CRISTINA

» GRUP ŢINTĂ
Profesori, elevi, agenți economici, funcționari publici care doresc să-şi
împărtăşească experienţele, dificultăţile şi realizările obţinute în activitatea desfăşurată.
» OBIECTIVELE PROIECTULUI
 Popularizarea unor exemple de bună practică;
 Stimularea interesului profesorilor pentru noutăţi din domeniul IT- e-learning;
 Adaptarea ofertelor şcolilor participante la cerinţele reale de educaţie şi formare,
în conformitate cu dinamica pieţei muncii;
 Valorificarea spiritului creativ al elevilor.
» LOC DE DESFĂŞURARE
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” GALAȚI
Str.Strungarilor , Nr.31, Galați, http://cevmg.ro, E-mail: colangeanina@yahoo.com

» PROGRAMUL SESIUNII
11.00 - 11.10 - Deschiderea manifestării;
11.10 - 13.30 - Desfăşurarea programului pe secţiuni;
13.30 - 14.00 - Pauza de masă
14.00 - 16.30 - Desfăşurarea programului pe secţiuni
16.30 - 17.00 - Inchiderea festivă
PARTENERI:
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Galați
Casa Corpului Didactic Galați
» CONDIŢII DE PARTICIPARE
Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere. Fişa de înscriere se
va trimite împreună cu lucrarea integrală și contractul de parteneriat semnat şi
ştampilat de şcoala dumneavoastră ( în 2 exemplare), până la data de 1 aprilie 2019,
în format electronic pe adresa de e-mail: simpozion@cevmg.ro. Fişa de înscriere o
puteţi găsi la sfârşitul prezentei invitaţii. În maxim 24h veţi primi prin e-mail, confirmarea
noastră că documentele au fost recepţionate.
Nu se pot primi lucrări la o dată ulterioară celei anunţate. Organizatorii îşi iau
permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi
legea dreptului de autor.
Pentru toate secţiunile, participanţii vor specifica în fişa de înscriere ce materiale
vor folosi şi timpul de care au nevoie pentru prezentare.
Pentru organizarea acestei activităţi, vă rugăm să confirmaţi/infirmaţi participarea
până la data de 1 aprilie 2019, la adresa de e-mail: simpozion@cevmg.ro, completând
cu atenţie fişa de înscriere.
» RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE
- tehnoredactare* Ms Word:
▪ format A4, margini stânga 2.5 cm, dreapta 2 cm, sus/jos 2 cm;
▪ font Normal 12, Arial Narrow, text aliniat bloc, spaţiere normală;
▪ titlul lucrării (cu majuscule, aliniere la stânga), autorul şi instituţia unde
funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Arial Narrow
Bold;
▪ paginile nu vor fi numerotate;
▪ nu folosiţi alte setări pentru antet şi subsol decât cele indicate;
- bibliografia la sfârşitul lucrării;
- număr de pagini: minim 3, maxim 6;
- numele fişierului să fie acelaşi cu titlul lucrării sau parte din titlul lucrării;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
* Reguli minime de tehnoredactare:

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se
pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei
paranteze.

Informaţiile detaliate despre desfăşurarea evenimentului vă vor fi comunicate
după confirmarea participării, prin e-mail.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
- La simpozion pot participa cadre didactice din învățământul preuniversitar (indiferent de
nivel) şi universitar, respectiv elevi din învăţământul preuniversitar liceal (clasele IX-XII).
- Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica
propusă dezbaterii şi să fie originale.
- Un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare ştiinţifică şi poate coordona
maxim 3 lucrări ale elevilor, câte una la fiecare secţiune.
- Pentru cadrele didactice participarea este directă/indirectă. Profesorii care au înscrişi în
concurs elevi cu participare directă, vor fi prezenţi în calitate de coordonatori.
- Participarea elevilor poate fi directă sau indirectă, cu specificare în fişa de înscriere.
Elevii care participă direct la lucrările simpozionului vor fi însoţiţi obligatoriu de profesorul
coordonator.
- Profesorii participanți vor primi adeverință de participare, contractul de parteneriat
semnat şi ştampilat de organizatori şi cartea în format electronic, cu ISBN. Elevii
participanți vor primi adeverință de participare, iar lucrările vor fi publicate în revista
BUSINESS CHALLENGE cu ISSN. În fişa de înscriere se va specifica adresa de e-mail
la care vor fi expediate documentele menționate.
- Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit
pe formularul de înscriere.
- Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a respinge participarea la concurs a
lucrărilor care nu corespund cerinţelor enunţate în prezentul regulament.
» PERSOANE DE CONTACT
Prof. Colan Geanina, e-mail: colangeanina@yahoo.com,
Prof. Adeline Luchian, e-mail: luchian.adeline@yahoo.com
Prof. Felea Camelia, e-mail: feleacamelia@yahoo.com
Prof. Atodiresei Sorin, e-mail: sorinat@yahoo.com
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU IMPLEMENTAREA
DESCENTRALIZĂRII INSTITUŢIONALE,
ISJ GALAȚI
PROF. MOZA AURA
DIRECTOR,
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”
GALAŢI
PROF. RÂPĂ MARILENA

SIMPOZION REGIONAL „Antreprenoriat și carieră în contextul crizei economice”

F I Ş A D E Î N S C R I E R E
▪ Numele
▪ Prenumele

▪
▪

▪ Unitatea şcolară
▪ Adresa

▪
▪

▪ Adresa de e-mail pentru contact.

▪
▪

▪ Statutul participantului

▪

Profesor /elev

▪ Titlul lucrării

▪

▪ Secţiunea

▪

▪ Participare la susţinere

▪

DA/NU

▪ Mijloace necesare prezentării

(Se va completa doar de cei care participă
la susţinere. Menţionaţi numele persoanelor
care participă la prezentarea lucrării şi
unitatea şcolară de care aparţin.)

▪
▪

simpozion@cevmg.ro

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi
Nr._______/________2019

Liceul……...………………...
Nr._______/________2019

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ..........................între:


Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi, reprezentat de prof. Râpă Marilena,
în calitate de director şi prof. Colan Geanina, prof. Luchian Adeline, prof. Felea
Camelia, prof. Atodiresei Sorin, în calitate de coordonatori ai activităţii,
şi

Liceul...................................................................................................................,
reprezentat de prof. ................................................................, în calitate de director şi
...............…............................în calitate de partener în cadrul Simpozionului Regional cu
tema “Antreprenoriat și carieră în contextul crizei economice”, ediţia IV, 1 APRILIE 2019.
Instituția coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul de participare la simpozion şcolilor partenere.
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri.
 Să asigure jurizarea lucrărilor.
 Să emită şi să distribuie diplome profesorilor şi elevilor premianţi. .
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Instituția participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs.
 Să îndrume elevii la realizarea lucrărilor.
 Să selecteze şi să expedieze lucrările pe adresa de e-mail specificată în proiect
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.
 Să mediatizeze evenimentul şi rezultatele obţinute în localitatea de provenienţă.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata simpozionului pentru ca aceasta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator,
Colegiul Economic “ Virgil Madgearu ”
Director, prof. Râpă Marilena

Partener,

