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Motto: 

Eu sunt copilul.Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare masură,daca voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruricare mă vor îndrepta spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o  binecuvintare pentru lume... 

(din Child’s Appeal,Mamie Gene Cole) 
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ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ–ÎNTRE FICŢIUNE 

ŞI REALITATE 

 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:   Colegiul Tehnic ,, Viceamiral Ioan Bălănescu ’’ 

GIURGIU 



 

REGULAMENT SIMPOZION 

 

ARGUMENT: Modernizarea şi ridicarea calităţii şcolii româneşti la nivelul 

standardelor educaţionale europene cere o atenţie sporită formării prin 

educaţie a tânărului cetăţean European.Tendinţele de dezvoltare socio-

economică în toată lumea cer ca absolvenţii învăţământului tehnic să 

dobîndească acele competenţe care să le permită integrarea funcţionalăîntr-o 

economie bazată pe cunoaştere.Utilizarea tehnici și tehnologiei moderne 

presupune cunoașterea aprofundată a principiului de funcţionare  și dobîndirea 

de abilităţi practice prin exerciţiu.Simpozionul constituie un prilej pentru 

dezbatere și diseminare a informaţiilor din domeniile tehnice și tehnologice 

,cunoaşterea preocupărilor cadrelor didactice şi a elevilor şi nu in ultimul rând  

testarea  potenţialului creativ.Deasemenea simpozionul se vrea a fi  un prilej de  

învăţare  metodică prin exerciţiu precum şi de formare a competenţelor pentru 

dezvoltarea personală. 

SCOP: Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în procesul de 

dezvoltare personală proprie şi a elevilor, implicarea în  activitǎţi de cercetare, 

proiecte şi parteneriate, promovarea experienţei pe care cadrele didactice o 

obţin în timpul desfăşurării activităţilor . 

GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, 

gimnazial și palate sau cluburi ale elevilor, elevi şi parteneri interesaţi de acest 

domeniu . 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea interesului elevilor pentru documentare, cercetere, inovare, 

analiză comparativă, creativitate şi arta în elaborarea şi susţinerea 

lucrărilor, referatelor, proiectelor conform cerinţelor evenimentului. 

 Stimularea elevilor şi a cadrelor didactice  pentru realizarea de lucrări 

teoretice şi practice, prin folosirea sau pentru prezentarea noilor 

tehnologii, în sprijinul ridicării calităţii mijloacelor de învăţământ utilizate 

la disciplinele tehnice.  



 

 Prezentarea/diseminarea unor exemple de bune practici, resurse 

materiale şi procedurale elaborate şi aplicate interdisciplinar,în sprijinul 

formării competenţelor conform standardelor de pregătire profesională 

din domeniile şi specializarile date. 

 Realizarea unor schimburi de experienţă in ceea ce priveşte desfaşurarea 

activitaţilor şcolare din domeniul tehnic şi implicarea în proiecte diverse 

a tinerilor din şcoli.  

 Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ participante 

 

SECŢIUNI: 

Simpozionul este structurat pe patru  secţiuni:  

Secţiunea 

A 

NOUTĂŢI ÎN DOMENIU 

Eseuri, lucrări, proiecte, referate   

(se adresează elevilor, cadrelor didactice) 

Sectiunea 

B 

TRADIŢIONAL SI MODERN ÎN DEMERSUL DIDACTIC ȘI ÎN 

PRACTICA EDUCAŢIONALĂ ACTUALĂ 

Eseuri, lucrări 

(se adresează cadrelor didactice) 

Secţiunea 

C 

TEHNOLOGIE – expoziţie cu lucrări practice, desene, colaje şi 

fotografiireprezentînd noutăţi in tehnică, tehnologie şi ştiinţă,filme  

cu activităţi din ateliere şilaboratoare  

(se adresează  elevilor) 

Sectiunea 

D 

EDUCATIE TEHNOLOGICĂ-proiecte,activităţi extraşcolare şi 

exemple de bună practică 

(se  adresează elevilor, cadrelor didactice) 

 

Organizatori: Colegiul Tehnic ,, Viceamiral Ioan Bălănescu ’’ GIURGIU  în  

colaborare cu ISJ Giurgiu. 

 

 



 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Lucrările prezentate se vor încadra în următoarele cerinţe: 

 să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică ; 

 un profesor poate coordona maxim două lucrări pentru fiecare secţiune; 

 un elev poate participa la cel mult 2 secţiuni; 

 lucrările care depăşesc dimensiunea2pagini,vor fi însoţite de rezumatul 

lurării (partea destinată publicării) care va fi de maximum 2 pagini.  

 toate lucrările vor fi trimise şi în format electronic; 

 lucrările practice trebuie să reflecte tema simpozionului; 

 NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE 

 

PROBLEME ORGANIZATORICE 

1.Înscrierea participanţilor:  

 Se va face până la data de 08.03.2017, prin completarea fișei de înscriere 

(Anexa 1 și 2) și transmiterea ei pe adresa de e-mail 

simpozioncolegiultehnic@gmail.com 

2.Trimiterea lucrărilor :  

 Fișa de înscriere și acordul de parteneriat se vor trimite însoţite de un plic 

autoadresat timbrat cu valoare de 5 lei pentru expedierea diplomelor și a 

materialelor până la data de 07.03.2017, data poștei, pe adresa Colegiul 

Tehnic ,, Viceamiral Ioan Bălănescu ’’, Str.Uzinei, nr.30B, GIURGIU 

 Lucrările vor fi trimise, în format electronic,în perioada 01.02.2017-

08.03.2017 pe adresa de e-mail mai sus menţionată, sau se vor depune la 

secretariatul Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu. 

 Lucrările practice (desene, colaje, fotografii reprezentând noutăţi în 

tehnică, filme  cu activităţi din ateliere şi laboratoare)se vor depune la 

secretariatul şcolii sau vor fi trimise pe adresa : 

Colegiul Tehnic ,, Viceamiral Ioan Bălănescu ’’ 

Str.Uzinei, nr.30B, GIURGIU 

 Se va avea în vedere, specificarea adresei corecte a expeditorului, 

numărul de telefon sau a adresei de e-mail unde poate fi contactat.  



 

3.Redactarea lucrărilor:  

 Lucrarea proriu-zisă se va face pe format A4, pe o singură parte, la un 

rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”) cu caractere 

româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), 

centrat; la doua rânduri de titlu  se va scrie profesia, numele prenumele 

autorului şi instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va 

consemna la sfârşitul lucrării. 

 Elevii pot să realizeze prezentări Power Point respectând tematica 

secţiunilor pentru elevi.Lucrarea nu  trebuie să depăşească 15 slide-uri. 

 

NOTĂ:  

 Numărul de pagini al lucrării nu este limitat,  prezentarea se va rezuma la 

5 minute, iar rezumatul (partea destinată publicării) va fi de maximum 2 

pagini.  

 Lucrările practice, desene, colaje şi fotografii reprezentînd noutăţi în 

tehnică, tehnologie şi ştiinţă, vor fi expuse în spaţii special amenajate în 

cadrul unor expoziţii. Materialele trimise nu se returnează. 

 Participanţii care necesită materiale-suport (calculator, retroproiector, 

flip-chart) pentru prezentarea lucrării sunt rugaţi să precizeze acest lucru 

în formularul de înscriere 

 Produsul final colectiv al acestui simpozion va fi un CD  cu ISSN care va 

cuprinde toate   rezumatele   lucrărilor. 

 Elevii din alte judeţe care nu participă direct la lucrările simpozionului vor 

primi diploma şi CD-ul  prin poştă până la data de 15. 06. 2017. 

Organizatorii  nu  răspund  pentru lucrările  pentru  care  datele de contact  nu  

au  fost comunicate corect şi complet. (În aceste cazuri,  lucrările nu vor fi 

luate în considerare). 

4. Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare: 

Prof. Găină Florentina, tel. 0726328934 

Director, Prof. Fierăstrău Ana Maria, tel. 0727579407 

 



 

Vă rugăm să completaţi toate rubricile din fişa de înscriere! 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - ELEVI 

 

AUTORUL/ AUTORII   LUCRĂRII: 

NUMELE PRENUMELE 

1.................................................................................................................. ............... 

2.................................................................................................................. ............... 

TELEFON FIX/ MOBIL 

................................................................................................................................. 

E-MAIL 

.......................................................................................................................  

ADRESA DE DOMICILIU 

1................................................................................................................. ................. 

2...................................................................................................................... ........... 

JUDEŢ ........................................................................................................ ................. 

DENUMIREA ŞCOLII................................................................................................... 

ADRESA ŞCOLII 

.................................................................................................................................. 

TELEFON FIX UNITATE 

ŞCOLARĂ.......................................................................................................... .......... 

PROFESOR COORDONATOR....................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII......................................................................................................... 

SECŢIUNEA................................................................................................................ 

 

 

  



 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - CADRE DIDACTICE 

NUMELE  PRENUMELE 

......................................................................................................................... ................. 

SPECIALITATEA 

......................................................................................................................... ............... 

TELEFON FIX/ MOBIL .......................................................................................................  

E-MAIL .............................................................................................................................  

SECTIUNEA DE PARTICIPARE DIN SIMPOZION 

...................................................................................................................................... 

TITLUL LUCRĂRII: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... .............. 

DENUMIREA ŞCOLII 

...................................................................................................................................... 

ADRESA ŞCOLII 

........................................................................................................... ............................. 

JUDEŢ .............................................................................................................................  

TELEFON FIX UNITATE ŞCOLARĂ ......................................................................................  

MOD DEPARTICIPARE: (se va preciza DIRECTĂ / INDIRECTĂ)  

1. Prezentarea lucrării ......................................................................................................... 

2. Expedierea lucrării........................................................................................................... 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

............................................................................................................................................ 

 

  



 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE 

10martie  2017 

 

LOC DE DESFĂŞURARE 

Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu” 

 

 9,00 -09,30 - Primirea participanţilor, invitaţilor şi vizitarea şcolii şi a expoziţiei 

cu lucrările practice prezentate in cadrul simpozionului; 

09,30 – 10,00 - Alocuţiuni: reprezentanţi ai ISJ Giurgiu, CCD, consiliului  local  

Primăria Municipiului Giurgiu şi ai  şcolii; 

10,00–14,00 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 

14,00- 14,30 - Concluzii 

 

Diploma  de participare şi CD-ul cu lucrările simpozionului  înregistrate cu 

ISSN vor fi trimise prin poştă până la data de 15. 06. 2017 fiecărui participant. 

 

COMITET DE ORGANIZARE 

Coordonatori: 

prof. Fierăstrău Ana Maria 

prof. Găină Florentina 

Organizatori:  

prof. Ciochir Floarea 

prof. Boanţă Nuţi 

prof. Olteanu Ramona 

 


