S.I.P. Hunedoara
,,Săptămâna educației''
21.09.2018
După cum am mai informat, în perioada 1-5 octombrie, sub genericul ,,Săptămâna educației 2018'', SIP
Hunedoara organizează în parteneriat cu ISJ Hunedoara și Asociația Dascălilor Hunedoreni următoarele
acțiuni:
Luni 1 octombrie - vineri 5 octombrie 2018, în mediul virtual,
Simpozionul ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism 2018 - Educația în România: ieri și azi'';
Luni 1 octombrie - vineri 5 octombrie 2018, Deva, I.S.J. Hunedoara, holul central,
Salonul județean ,,ProfArt - 100'';
Miercuri, 3 octombrie 2018, orele 10:00 - 13:00, Deva, I.S.J. Hunedoara, sala ,,Spiru Haret'',
Conferință, lansare volume concursul de manuscrise ,,Magister'', vernisaj salon ,,ProfArt'';
Joi, 4 octombrie 2018, orele 12:00 - 20:00; Hunedoara, ,,EuroSportCenter'' și Colegiul Economic ,,E.
Gojdu'',
Activități sportive - ,,Cupa Educatorului'' la fotbal și gimnastică;
Vineri, 5 octombrie 2018; în toate unitățile de învățământ,
Manifestări specifice, altele decât cele din fișa postului.
Detalii la liderii de sindicat, precum și pe panourile de afișaj SIP Hunedoara din fiecare unitate de
învățământ.
Simpozionul județean ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism'' - ediția 2018
Tema ediției: ,,Educația în România: ieri și azi''.
Participarea este deschisă tuturor membrilor de sindicat. Se pot prezenta referate, articole, publicații etc.
al căror conținut se încadrează în tematica simpozionului și în condițiile de redactare precizate.
Înscrierea la lucrările simpozionului se va face prin trimiterea unei lucrări / rezumat pe adresa de e-mail
dedicată, siphd.simpozion@gmail.com, în perioada 3-28.09.2018.
Lucrările trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: max. 3 pagini tehnoredactate, pagina A4,
caractere Times New Roman 12 (justify), autorul și unitatea școlară vor fi precizate pe prima pagină a
lucrării.
Salonul ,,ProfArt''
Tema ediției din acest an: ,,100''.
Salonul Județean ,,ProfArt'' își propune să aducă în atenția publicului colegii profesori care îmbină
activitatea la catedră cu preocupările pentru artele vizuale.
Vernisajul Salonului Județean ,,ProfArt'', sub patronajul S.I.P. Județul Hunedoara, se va realiza în cadrul
manifestărilor ,,Săptămâna educației 2018''.
Înscrierea, cu maxim 3 lucrări, în tehnici și dimensiuni la alegerea creatorului, se va realiza prin
depunerea lucrărilor la sediul I.S.J. Hunedoara - Adriana Emilia Popa - Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, în
perioada 1 - 15 septembrie 2018. Pe spatele fiecărei lucrări se vor trece: titlul lucrării, dimensiunile,
tehnica, anul realizării, numele și prenumele cadrului didactic, școala, localitatea, însoțite de datele de
contact (telefon și e-mail).
Anterior depunerii lucrărilor, prin e-mail, la adresa siphunedoara@gmail.com, va fi transmisă cel puțin
câte o imagine pentru fiecare lucrare, datele tehnice ale fiecărei lucrări și o scurtă autoprezentare a
creatorului.
Concursul de manuscrise ,,Magister''
Concursul de manuscrise se adresează membrilor de sindicat și se desfășoară în cadrul a trei secțiuni:
manuscrise cu tematică educațională (manuale, auxiliare didactice, metodică, pedagogie etc.), literatură
de specialitate (cercetare științifică, tratate, studii etc.), literatură (proză, poezie).
Termenul de depunere a manuscriselor: 15 august 2018
Condiții: manuscrisul va fi depus atât în format electronic (într-o formă editabilă), cât și în format print

(letric) la sediul S.I.P. Județul Hunedoara (Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă), însoțit de
datele de identificare ale autorului/autorilor (nume, prenume, adresă, unitatea școlară, telefon, e-mail).
Concursul se va finaliza prin publicarea, în cadrul fiecărei secțiuni, a unei lucrări inedite. Lansarea
acestora se va face în cadrul manifestărilor ,,Săptămâna educației'' (1-5 octombrie 2018).
Cupa ,,Educatorul'' la minifotbal și gimnastică
Participarea este deschisă tuturor membrilor de sindicat constituiți în echipe de băieți și fete la nivelul
celor 13 zone sindicale. Contează participarea și buna dispoziție și mai puțin locul în clasament.
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