GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1 ZALĂU

,, ALIMENTAŢIA MEA DE AZISĂNĂTATEA MEA DE MÂINE”

ZALĂU, 2016-2017
CAERI 2017

REGULAMENT SIMPOZION„ALIMENTAŢIA MEA DE AZI- SĂNĂTATEA MEA DE MÂINE”

Simpozionul cu participare naţională „Alimentaţia mea de azi-sănătatea mea de mâine”
are ca scop evidenţierea rezultatelor concrete în păstrarea stării de sănătate a copiilor ,de educare
a acestora, precum şi adoptarea de către părinţi/copii a unui stil de viaţă sănătos.
La acest simpozion se pot înscrie cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi
primar.
Simpozionul are 2 secţiuni pentru cadre didactice, respectiv o secţiune pentru părinţi, astfel:
A)pentru cadrele didactice:
I. Prezentare directă/indirectă referat, abordând tematica simpozionului;
II. Prezentare power-point/exemple de bune practice din activităţile derulate la nivelul grupelor de
preşcolari, în tematica simpozionului;
B)pentru părinţi:
I. Sugestii pentru întocmirea unui reţetar a meniului pentru copii/zi/săptămână;
Condiţii de participare:
- un cadru didactic poate participa cu maxim 1 referat, respectiv o prezentare powerpoint/film cu o durată de maxim 3 minute
- expedierea lucrărilor se face în perioada 08.05 2017-30.05 2017, data poştei. Lucrările expediate
ulterior nu vor fi validate pentru participarea la simpozion.
- referatul va avea ca temă ,,Alimentaţia mea de azi-sănătatea mea de mâine”. Acesta va conţine
maxim 3 pagini, textul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, distanţa dintre
rânduri 1,5, marginea de 2 cm, salvat cu numele autorului, unitatea de provenienţă, extensia .doc,
atât pe suport letric cât şi electronic. CD-ul va fi inscripţionat cu numele autorului şi unitatea de
provenienţă
- Exemplele de bună practică vor fi salvate pe CD, specificând titlul activităţii, numele cadrului
didactic, grupa, grădiniţa, localitatea şi judeţul.
- sugestiile pentru întocmirea unui reţetar (a meniului pentru copii/zi/săptămână) vor fi salvate pe
CD, specificând titlul activităţii, numele părintelui, grupa, grădiniţa, localitatea şi judeţul;
- înscrierea la concurs se face odată cu trimiterea lucrărilor, pe adresa: Grădiniţa cu P.P. Nr.1
Zalău, str.Gh. Doja, nr.13/A, Zalău, jud. Sălaj
- Evaluarea se va face de către un juriu format din 4 cadre didactice, 1 reprezentant ISJ, 1
reprezentant al Consiliului Local, un medic nutriţionist, un medic specialist.
- 08 iunie 2017 - organizarea conferinţei finale
- iunie - iulie 2017 expedierea diplomelor şi premiilor.
Premii acordate:
-

diplome de participare pentru cadrele didactice şi părinţi
diplome cu premii pentru cadrele didactice
acord de parteneriat
lucrările vor fi publicate pe un CD cu ISSN
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FIŞA DE ÎNSCRIERE
(se completează cu majuscule, excepţie adresa de e-mail)

SIMPOZION NAŢIONAL
,,ALIMENTAŢIA MEA DE AZI, SĂNĂTATEA MEA DE MÂINE”
EDIŢIA a II-a/2017

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………......................
LOCALITATEA/JUDEŢUL………………………………………………............... CADRUL
DIDACTIC/ PĂRINTE…................................................................
ADRESA ....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
ADRESA DE E-MAIL (obligatoriu) ………………………………….………….
TELEFON:…………………………………………………….
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NUMELE ŞI PRENUMELE
PARTICIPANTULUI

SECŢIUNEA
(referat, prezentare P.P.T,
reţetar)

