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,,PAUL POPESCU NEVEANU” 

TIMIŞOARA 
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Notă:  

 Partea I va fi completată de către toţi participanţii la simpozion 

 Partea a II-a este destinată participanţilor la simpozion care vor trimite lucrări de 

specialitate 

 Partea a III-a este dedicată secțiunii pentru elevi 

 Se vor completa obligatoriu toate câmpurile cerute 

 Fișa de înscriere completată și scanată se va trimite pe adresa de e-mail 

simpozionppn@yahoo.com până la data de 08.03.2019 

 

Partea I 
Nume și prenume:......…………………………………………………………………………………. 

Profesia:………….......………………………………………………………………………………... 

Instituţia:………………………………………………………………………………………………. 

Telefon personal:..……...……………………………………………………………………………... 

E-mail:………………………………………………………………………………………………… 

 

Partea a II-a 
Notă:  

- susținerea lucrării de specialitate este obligatorie pentru participanții din județul Timiș 

- persoanele care participă la simpozion cu lucrare de specialitate trebuie: 

 să trimită pe adresa de e-mail simpozionppn@yahoo.com, până la data de 08.03.2019: 

fișa de înscriere scanată, rezumatul lucrării în limba engleză, lucrarea în extenso și 

declarația privind originalitatea lucrării (scanată) 

 să trimită prin poștă până la data de 11.03.2019 (data poștei) următoarele:  

1. acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat, ștampilat și înregistrat de 

unitatea dumneavoastră școlară)  

2. fișa de înscriere semnată  

3. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării semnată  

4. un plic autoadresat și timbrat cu minim 3 lei (pentru a vă restitui un 

exemplar din acordul de parteneriat și diploma de participare cu lucrare la 
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simpozion). Adresa de expediere: CSEI „Paul Popescu Neveanu” - Strada 

Titu Maiorescu, Nr. 2-6, Timișoara, județul Timiș (cu mențiunea 

„pentru simpozion”) 

 

- vă rugăm să vă exprimaţi acordul sau dezacordul cu privire la publicarea lucrării 

dumneavoastră de specialitate pe CD-ul simpozionului care va avea ISBN. 

□ sunt de acord / □ nu sunt de acord 

 

Titlul lucrării de specialitate:.……………………………………………………………………….. 

 

Autorul/(ii) lucrării (maxim 2 autori / lucrare) 

Numele și prenumele  

Numele și prenumele  

 

 

Secţiunea /secțiunile la care veți participa: 

 

 Creativitate și inovație în educație; proiecte finanțate prin programul Erasmus+ 

 Terapii utilizate pentru dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale; proiecte 

finanțate prin programul Erasmus+ 

 Creație artistică - secțiune dedicată elevilor (desen, pictură, colaj) 

 

                                                                                                                                                             

Partea a III-a (dedicată secțiunii pentru elevi) 
Tematica secțiunii artistice pentru elevi: Diversitatea o șansă pentru viitor 

Notă: 

- fiecare cadrul didactic poate participa cu maxim 2 elevi sau maxim 2 lucrări artistice 

- persoanele care participă la secțiunea artistică pentru elevi trebuie: 

 să trimită pe adresa de e-mail simpozionppn@yahoo.com, până la data de 08.03.2019, fișa 

de înscriere scanată 

 să trimită prin poștă până la data de 11.03.2019 (data poștei) următoarele:  

1. acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat, ștampilat și înregistrat de 

unitatea dumneavoastră școlară)  

2. fișa de înscriere semnată  

3. lucrările artistice ale elevilor -  fiecare lucrare va fi etichetată pe spate 

astfel: nume și prenume elev, clasa, instituția, prof. coord. 

4. un plic autoadresat și timbrat cu minim 3 lei (pentru a vă restitui un 

exemplar din acordul de parteneriat și documentele de participare 

simpozion). Adresa de expediere: CSEI „Paul Popescu Neveanu” - Strada 

Titu Maiorescu, Nr. 2-6, Timișoara, județul Timiș (cu mențiunea 

„pentru simpozion”) 
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Numele și prenumele cadrului didactic coordonator:............................................................................. 

Elevi participanţi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Titlul lucrării 

    

    

 

- vă rugăm să vă exprimați acordul sau dezacordul cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal, care vor fi folosite exclusiv în scopul desfășurării 

activităților acestui proiect: 

□ sunt de acord / □ nu sunt de acord 

 

 

 

Data:           Semnătura: 

 

 

 

 


