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CLUBUL COPIILOR SECTOR 6 BUCUREŞTI 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

ORGANIZEAZĂ 

 

SIMPOZION  

TOAMNA SE NUMARĂ ACTORII- WE ARE LOOKING FOR ACTORS IN AUTUMN 

EDIŢIA I 

7 Octombrie 2019 

 

 

Simpozionul se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la această dezbatere cu o 

comunicare ştiinţifică, rezultat al experienței directe de a promova teatrul școlar ca fiind o formă 

complexă de educație care cultivă valori, modelează atitudini și comportamente în rândul elevilor ce 

studiază o limba de largă circulație internațională cum este limba engleză. 

Scopul simpozionului este acela de a oferi profesorilor implicati posibilitatea de a-și împărtăși din 

experiența proprie când au folosit teatrul ca o metoda educativă de a comunica eficient într-o limbă 

straină, oferind astfel elevilor care se confruntă cu problematicile vârstei lor (începând cu vârsta 

preșcolarității până la adolescență), posibitatea de a se deschide față de ceilalți și de a învața într-un mod 

original engleza. 

 

Desfăşurarea lucrărilor simpozionului: 

 

Joi, 7 noiembrie 2019 ORA 10:00 , – Sala de festivități a Școlii Superioare Adminstrative 

Nicolae Kretzulescu, București. 
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CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

Cadrele didactice care doresc să participe la simpozion vor redacta lucrarea în limba română sau în 

limba engleză, având ca tematică rolul și importanța teatrului în limba engleză în îmbunătățirea actului 

educațional. 

Înscrierea se face prin trimiterea unui e-mail la adresa:  celestapopa@gmail.com.  

Anunțarea titlului lucrării, numele și prenumele autorului, școala, numărul de telefon se va face până 

la data de 20 octombrie 2019 cu mesajul „ Înscriere simpozion”.  

Lucrările vor fi reunite într-un CD cu  ISBN . 

Ne dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un real schimb de experienţă, prin  

transmiterea către participanţi a rezultatului cercetării fiecăruia: participari la concursuri/festivaluri de 

teatru în limba engleză, organizare de workshopuri la clasă, jocuri de rol, etc. 

 

Desfăşurarea lucrărilor simpozionului:  

 

JOI  7 NOIEMBRIE 2019    

 

Sala de festivități a Școlii Superioare Adminstrative Nicolae Kretzulescu, București. 

10:00 - 10:30   - Primirea invitațiilor și distribuirea mapelor 

10:30 -10.45   - Cuvânt de deschidere 

10:45 - 11:00    - Pauză 

11.00 -13.00   - Desfășurarea simpozionului: prezentarea lucrărilor și a dezbaterilor. Concluzii.  

13.00 -13.15  - Pauză 

13.15-14.00  - Feedback.ul organizatorilor. Înmânarea diplomelor participanților 
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Alte informaţii:  

 

Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza după următoarele criterii:  

1. Formatul paginii: A4 (210x297), cu margini egale de 2 cm; 

2. Fontul utilizat este Times New Roman de dimensiune 12, iar spaţierea la 1,5 randuri 

3. Lucrările vor  cuprinde: titlul tehnoredactat cu litere mari, Bold, Centrat; la un rând numele autorului cu 

litere mari; pe rândul următor, unitatea şcolară – italic  

4. Bibliografia: în ordine alfabetică, Times New Roman de dimensiune 11, după modelul: 

• Pentru cărţi → Nume, prenume, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea, anul apariţiei;  

• Pentru articole → Nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei  (între 

ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile;  

• Sursele electronice se citează menţionându-se autorul, titlul documentului, adresa 

electronică exactă  

Recomandare:  

▪ Nu există un numar minim sau maxim de pagini; 

▪ Imaginile, fotografiile, exemplele trebuie făcute cu o rezoluţie cât mai bună, pentru  a fi cât mai lizibile; 

▪ Folosirea diacriticelor în cazul în care lucrarea este redactată in limba română este obligatorie.  Lucrările 

editate fără diacritice nu vor fi admise pentru editare;  

▪ Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă dezbaterii, 

să fie originală și să cuprindă exemple din experiențe concrete; 

▪ Lucrările se vor prezenta pe suport scris și electronic; 

▪ Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor aparţine participanţilor. 

 

Responsabil simpozion, persoană de contact și primirea lucrărilor: Celesta Popa, prof. lb. Engleză    

Clubul Copiilor Sector 6 Bucureşti;  email: celestapopa@gmail.com 
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