
Nr……………….. 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Inspector Școlar General, 

Prof. Sorin MIHAI 

 

 

 

Nr……………….. 

Colegiul Național de Arte,,Regina Maria” Constanța 

Director, 

Prof. Carmen CHILEA 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Inspector Școlar pentru minoritatea turcă și rromă 

Prof. Icbal ANEFI 

 

 

Nr…………………... 

Director, 

Școala Gimnazială Nr. 43,,Ferdinand”Constanța 

Prof. Corina CUSTUREA 

 

 

Nr…………………… 

Casa Corpului Didactic- Constanța 

Director, 

Prof.Sorina PLOPEANU 

 

 

Nr……………………. 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Constanța 

Director, 

Prof. psiholog Irina Ermolaev 

 

Nr…………………… 

Universitatea Ovidius Constanța 

Facultatea de Arte 

Departamentul de Muzică, Teatru și Arte Vizuale 

Decan, 

Prof.univ.dr.Daniela VITCU 

 

Lect.univ.dr.Laura Sinziana CUCIUC ROMANESCU 

 

Nr. ................................... 

Asociația pentru Cultură și Educație- DALI-Constanța 

Președinte, 

Ing. Liviu-Bogdan CHETRONE 

 

SIMPOZION JUDEȚEAN,,CURCUBEUL EMOȚIILOR” 

parte integrantă a proiectului zonal,, O gândire armonioasă – 
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EDIȚIA  a II a 

                                                                                 6. 06. 2020 

CONSTANȚA 



 

 

ARGUMENT: 

Trăim într-o epocă de schimbări majore și dacă oricare dintre noi ar încerca să patrundă în lumea emoțiilor totul s-

ar rezolva imediat. Rolul central al abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor în obţinerea succesului şcolar şi a 

unei stări de bine, precum şi faptul că dizabilităţile sociale şi emoţionale se asociază cu rezultate negative în plan 

şcolar şi social, demonstrează necesitatea realizării unui program de învăţare socială şi emoţională care să fie 

introdus timpuriu în curriculumul şcolar.  

 

ORGANIZATORI: 

Colegiul Național de Arte ,,Regina Maria”Constanța 

Școala Gimnazială Nr. 43,,Ferdinand”Constanța 

 

PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean- Constanța 

Casa Corpului Didactic- Constanța 

Universitatea Ovidius, Facultatea de Arte, Departamentul de Muzică, Teatru și Arte Vizuale- Constanța 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională- Constanța 

Asociația pentru cultură și educație- DALI-  Constanța 

Partenerii nu au nici o ogligație financiară în ceea ce privește organizarea și desfășurarea simpozionului. 

Reprezentanții partenerilor participă la jurizarea lucrărilor. 

 

SCOP: 

Conștientizarea importanței gestionării emoțiilor la elevii pe care îi formăm și promovarea strategiilor ce conduc 

la o educație de calitate. 

 

OBIECTIVE: 

-promovarea valorilor etice și morale prin intermediul artei și educației pentru societate 

-crearea unor oportunități prin care cadrele didactice să prezinte realizări, opinii, idei, modele de bune practice, 

produse ale activității 



-facilitarea accesului liber la comunicare și exprimare, oferirea de șanse egale tuturor elevilor indiferent de statutul 

social sau cultural din care provin 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

Colegiul Național de Arte ,,Regina Maria” Constanța- secțiunea elevi 

Școala Gimnazială Nr. 43,,Ferdinand” Constanța- secțiunea cadre didactice 

 

DATA 

6. 06. 2020 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

-cadrele didactice din învățământul preuniversitar  

-elevi din învățământul preuniversitar 

 

COMISIA DE ORGANIZARE: 

-secțiunea cadre didactice- prof. Daniela ELISEI, prof. Diana FILIP, prof. Carmen FULINA,  

                                            prof. Anișoara DAMIAN, prof. Icbal ANEFI 

-secțiunea elevi- Lect.univ.dr. Laura Sinziana CUCIUC ROMANESCU, prof.dr. Daniela MATEI 

 

SECȚIUNI: 

-cadre didactice din învățământul preuniversitar-lucrări științifice ce respectă tematica ,,Elevul și emoțiile sale- 

exemple de bune practici” 

-elevi din învățământul preuniversitar - desene/ colaje/ postere ce respectă tematica ,,Țara fermecată a emoțiilor” 

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE/ PUBLICARE 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

1.înscrierea participanților și transmiterea lucrărilor 

 Participanții la secțiunea cadre didactice vor trimite fișa de înscriere și lucrarea științifică la adresa de 

mail simpozion43@gmail.com. Participarea este indirectă. Diplomele, adeverințele şi CD-ul cu ISSN se 

vor trimite prin poșta electronică (e-maiul profesorului) până la sfârşitul anului școlar . 

 Participanții la secțiunea elevi vor trimite fișa de înscriere la adresa de mail danielamateicucu@yahoo.com  

mailto:simpozion43@gmail.com
mailto:danielamateicucu@yahoo.com


2. persoane de contact- secțiunea cadre didactice- prof. Daniela Elena ELISEI- tel. 0723349184 

                                    - secțiunea elevi- prof.dr.Daniela MATEI- tel. 0721269602 

3. condiții de redactare a lucrării științifice- termen 30.05.2020 

 Fiecare lucrare va avea maxim 4 pagini (format A4- portrait). 

 Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, 

tehnoredactată la 1,5 rând, margini de 2 cm. 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat. 

 La doua rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12), aliniat dreapta. Se admit 

maxim doi autori pe lucrare. 

 La doua rânduri sub numele autorului se va scrie textul (Times New Roman). 

 Fiecare lucrare va conţine o bibliografie (stil A.P.A.) 

- Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

- Vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile. 

- Fişierele ataşate trebuie să poarte numele autorului respectiv autorilor (ex: lucrare Popescu şi Ionescu, fişă 

de înscriere Popescu şi Ionescu). 

- Lucrările să fie trimise pe mail-ul sus menționat în format Word (nu pdf, nu scanate). Lucrările trimise pe 

alte adrese de mail nu se vor publica. 

- Se recomandă ca lucrările să abordeze aspecte practice ale temei ce pot fi valorificate ulterior și de alti 

participanți- proiecte de lecție, fișe de lucru, eseuri, proiecte educaționale. 

- Lucrările ce nu respectă criteriile menționate nu vor fi publicate pe CD-ul cu ISSN, autorii nu primesc 

adeverință/ diplomă. 

 

4. condiții de realizare a creațiilor artistico-plastice 

 desenele/ colajele vor fi realizate pe coală A4 și vor respecta tematica simpozionului 

 este necesar ca pe fiecare lucrare (în partea din dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: 

titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic 

coordonator 

 acestea vor fi trimise la sediul Colegiului Național de Arte,,Regina Maria” (Adresă: Bd. Lapusneanu A., 

Nr. 11, loc. Constanta, jud. Constanța, cod 900178) în atenția responsabilului de la aceasta secțiune a 

simpozionului- termen 10. 06. 2020 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03YtydrNairsmB4oq59CetyUshRGQ:1586504066427&q=colegiul+na%C8%9Bional+de+arte+regina+maria+adres%C4%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2NM2pNLTUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXseon5-ekpmeW5ijkJZ6YDZRKzFFISVVILCpJVSgCSuQlKuQmFmUmKiSCNBxpBgC8FFPSYQAAAA&ludocid=3071747346482053778&sa=X&ved=2ahUKEwiZqMGarN3oAhXN8eAKHV8iDz8Q6BMwD3oECBgQAg&sxsrf=ALeKk03YtydrNairsmB4oq59CetyUshRGQ:1586504066427

