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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
I. ARGUMENT
Ziua Internaţională a Romilor se sărbătoreşte în fiecare an, în data de 8 aprilie. Ideea
Şi aici
de a marca o astfel de zi a luat naştere la Londra, în 1971, la Congresul Mondial al Romilor.
Scopul acestei sărbători este de a promova valorile culturale ale comunității rome, dar și de
a atrage atenţia societăţii asupra problemelor cu care se confruntă populația romă. Pe 8
aprilie, în toate ţările lumii au loc seminarii, festivaluri sau acţiuni umanitare. De asemenea, a
fost adoptat şi steagul internaţional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al

câmpurilor înverzite, şi jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o
roată, simbolizând, pe de o parte, soarta, roata succesiunii vieţilor, iar pe de altă parte
nomadismul, în relaţie cu spaţiul originar al Indiei.
Astfel, prin Legea 66/2006, adoptată de Parlamentul României, se prevede
consacrarea zilei de 8 aprilie ca ”Sărbătoarea etniei romilor din România”
https://lege5.ro/Gratuit/ha2dcmbz/legea-nr-66-2006-pentru-consacrarea-zilei-de-8-aprilie-casarbatoarea-etniei-romilor-din-romania.
Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDP) susține că discriminarea
împotriva copiilor romi este o problemă economică „acută”, în timp ce Banca Mondială
descrie
incluziunea
romilor
ca
fiind
o
„necesitate
macroeconomică”
https://childhub.org/ro/biblioteca-online-protectia-copilului/discriminarea-invatamant-copiilorromi.
II.

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL:
 Marcarea Zilei Intenaționale a Romilor prin realizarea unui schimb de informații, de
experiențe și valorizare unor exemple de bună practică între cadrele didactice.

III. OBIECTIVE SPECIFICE:
 Crearea unui spațiu comun de reflecție, menit să contribuie la realizarea unor legături
viabile între participanți și a unor noi posibilități de colaborare profesională.
 Promovarea activităților, proiectelor educative, parteneriatelor educaționale desfășurate
în unitățile școlare și/sau comunitate, care au ca grup țintă elevi și alte persoane de
etnie romă.
IV. GRUP ȚINTĂ: Personal didactic interesat
V. DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII SIMPOZIONULUI:
 Data : 8 aprilie 2019 – ora 1430
 Loc de desfășurare: Școala Gimnazială Nr.4 Bistrița
 Modul de participare: PARTICIPARE DIRECTĂ
VI. SECŢIUNI:
 Secţiunea 1. OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMI (referate și /sau studii științifice)
 Secţiunea 2. PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE - (prezentare PPT,
Prezi, Poveste digitală. etc).
VII.

RESPONS ABILI DE ACTIVITATE

Bogdan Doina-Marilena – prof. metodist Casa Corpului Didactic a Județului Bistriţa-Năsăud
Inspector şcolar prof. Balazs Deneș, Inspectoratul Școlar Județean Bistriţa-Năsăud
VIII . RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate respectând următoarele cerinţe obligatorii:
1. Fiecare lucrare va avea 2-10 pagini, format A4, margini de 2 cm;
2. Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, trebuie să

respecte normele de ortografie și punctuație; corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rând;
titlul centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, şcoala, localitatea, aliniat
dreapta, corp literă 11, bold, imaginile vor fi încadrate în text; paginile se vor numerota, în
partea de jos- centru;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă, să aibă originalitate, poate să cuprindă experienţe personale. Autorii poartă
răspunderea integrală cu privire la originalitatea lucrărilor şi la respectarea dreptului de autor;
4. Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, localitate,
an);
5. Se acceptă maxim 2 autori/lucrare;
6. Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru originalitatea lucrărilor cu care participă la
simpozion şi respectarea dreptului de autor.
Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
cerințele formulate mai sus.
VIII.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Se face în perioada 27.03.2019 – 06.04.2019 prin expedierea la adresa de e-mail
doinamarilenabogdan@gmail.com,. Participanţii vor completa şi vor transmite electronic,
odată cu lucrarea, fişa de înscriere (Anexa 1).
IX.

SUSŢINEREA LUCRĂRILOR:

Simpozionul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.4 Bistrița pe data de 8 aprilie 2019,
începând cu ora 14,30. Timpul alocat prezentării unei lucrări este de 7-10 minute.
X.

EVALUAREA SIMPOZIONULUI

Participarea va fi certificată prin adeverinţe eliberate de Casa Corpului Didactic a Județului
Bistrița-Năsăud.
XI.

PERSOANA DE CONTACT :

Prof. metodist Bogdan Doina -Marilena, CCD Bistrița-Năsăud, tel. 0722381610

Întocmit,
prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, CCD Bistrița-Năsăud

Avizat director CCD Bistrița-Năsăud,
Prof. IOJA Ioan

