
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”BANATUL” TIMIȘOARA 

 

Organizează  

SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

 

 "EDUCAȚIE PRIN SPORT ȘI PENTRU SPORT” 
ediția a X -a 

Care va avea loc la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”BANATUL”, Timișoara, str. F.C. 

Ripensia, nr. 29 (lângă Stadionul Dan Păltinișan), Nr. de telefon / fax 0256489153, 0256493321,  

după următorul program: 

 

22.11.2019 

Ora 13.45 Sosirea participantilor 

Ora 14.00: Deschiderea festivă 

Ora 14.30  Pauza de cafea 

Ora 14.45 Workshop : „Mijloace de implementare a educației olimpice prin intermediul Cercurilor 

Olimpice ” sala 20 multifunctionala 

Ora 15.00 Prezentare pe secțiuni –sala 19 et II 

Secțiuni:  

 I  Educația fizică și sportul -factor de sănătate, cultură, educare și de promovare a valorilor 

olimpismului 

II Exemple de bună practică de integrare a educației fizice și sportive în activitățile extracurriculare 

și educație nonformală  

III Sportul de performanță școlar 

IV " Peste 100 de ani de educația olimpică – educație pentru viață" 
28.11.2019, Concurs cu întrebări de cultura generală din olimpism "Cine stie olimpism, câștigă"! 

pentru elevii de liceu X-XI , ora 13.00 sala 20, L.P.S Banatul 

Regulamentul de desfășurare 

- înscrierea participantilor se va face online ( nume,  prenume, scoala,  nr telefon, adresa de reședință, serie 

si numar CI pt decont) , lucrările vor fi expediate până, cel târziu, 20.11.2019, ora16.00 la adresa : 

lps.simpozion@yahoo.com 

Materialul trebuie realizat în format electronic, cules în editorul Microsoft Word 

Fiecare articol/ material include: 

Titlul (cu majuscule, bold),  

Prenumele şi Numele complete ale autorului (bold, italic, aliniate dreapta),  

Textul articolului - scris cu font Times New Roman, dimensiune 12, centrat si bolduit, numele si 

prenumele autorului si scoala de provenienta aliniat stanga bolduit si italic,  hârtie A4 (210 x 297 

mm),margini: sus – 15 mm, jos – 20 mm, stânga – 20 mm, dreapta – 15 mm, obligatoriu cu diacritice, minim 

500 de cuvinte, (2-3 pagini , nu se admit  poze inserate) 

Bibliografia va fi situată la sfârşitul articolului/ materialului şi prezentată într-o succesiune numerică 

corespunzătoare ordonării citărilor în text.  

Lucrările ce nu corespund cerinţelor de mai sus, precum şi cele prezentate fără respectarea stilului şi 

a normelor gramaticale pot fi respinse. Taxa de expediere va fi suportată de autorul lucrării. 

Lucrările vor fi publicate într-un volum cu ISBN care va fi oferit gratuit tuturor participanţilor la 

simpozion care se înscriu şi îşi trimit lucrarea până la data de 20 noiembrie 2019 ora 16,00 (nu mai târziu). 

Pentru concursul Cine stie olimpism, câștigă!: 

Înscrierea se va face printr-un tabel(un elev/școală),  care sa cuprindă numele și prenumele, școala, 

clasa, prof. coordonator, semnat și stampilat de director , la e-mailul alymuresan@yahoo.com, până la data 

de 25.11.2019 ora 20.00 

 

Coordonator, 

Prof. ALINA ANTONIEVICI, profesor  L.P.S Banatul 

mailto:lps.simpozion@yahoo.com
mailto:alymuresan@yahoo.com

