EDIŢIA a III-a
COORDONATORI
Prof. Nicolae ILE – director Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
Prof. ing. Rodica Monenciu – director adjunct Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
Prof. Catiţa ILE – formator CCD Bihor
Prof. dr. ing. Maria MADA
Prof. Eleonora GRIGORAŞ
Prof. ing. Măricuţa MAGDA
Prof. ec. Claudia CIGHIR
Prof. Jemima FENEŞI
Prof. Manuel BERCOVICI
Prof. ec. Casian ILLE
Prof. Dan ISPAS
PARTENERI
Universitatea din Oradea Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII
12 MAI 2011 – Ora 12
LOCUL DESFĂŞURĂRII
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ
SECŢIUNI - PROFESORI

1.Voluntariatul: dincolo de concept;
2. Educaţia nonformală – între teorie şi practică;
3. Metode şi tehnici moderne de predare-învăţare. Exemple de bune - practici;
4.Consilierea educaţională şi profesională.
SECŢIUNI – ELEVI, STUDENŢI – „De la planşetă la interfaţa calculatorului”

1. Utilizarea calculatorului în proiectarea tehnologiilor de fabricaţie a produselor;
2. Colaborare şi comunicare în domeniul educaţional utilizând noile tehnologii.

ÎNSCRIEREA ŞI TAXA DE PARTICIPARE
Înscrierea participanţilor se va face până în data de 29 APRILIE 2011 la adresa

de e-mail

sesiune_creativitate@yahoo.com, specificându-se autorii, titlul lucrării şi materialele necesare pentru
susţinerea/prezentarea lucrării. Se va anexa şi dovada achitării taxei de participare în contul:
RO82BTRL00501201496754XX, Banca Transilvania, Sucursala Oradea, Titular cont: Ille Casian.
Taxa de participare pentru profesori este de 30 de lei (include: mapă, ecuson, diplomă, carte), fără
publicare 20 de lei. Începând cu a doua lucrare a aceluiaşi autor, taxa este de 15 lei/ lucrare (cartea nu mai
este inclusă în preţ).

Taxa de participare pentru elevi sau studenţi este de 10 lei, iar pentru profesorii coordonatori
este de 30 lei şi se va achita în contul RO82BTRL00501201496754XX, Banca Transilvania,
Sucursala Oradea, Titular cont: Ille Casian.
RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE









se admite înscrierea cu max. 1 lucrare/secţiune pentru fiecare autor/coautor;
lucrările elevilor vor cuprinde minim 15, maxim 20 de studii (desene, colaje, fişe tehnice,
afişe, pliante etc), realizate folosind programele IT, ordonate sub forma unui portofoliu în
format pdf. Portofoliile vor fi tipărite şi expuse publicului;
lucrările vor fi descrise într-o pagina A4 sub formă de rezumat cu următoarele cerinţe:
margini stânga, dreapta 2 cm, sus 3 cm, jos 2 cm. Titlul lucrării şi autorii, cu Times New
Roman, 14, bold, iar restul lucrării cu 12, Times New Roman, spaţiere la un rând;
trimiterea lucrărilor se va face la adresa sesiune_creativitate@yahoo.com până cel târziu
5 mai 2011;
persoane de contact: Maria Mada (0722793992) şi Manuel Bercovici (0724413875).

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

Primirea participanţilor: joi, 12 mai 2011, ora 12.00 – 14.00
Deschiderea lucrărilor simpozionului: ora 14.00
Lucrări în plen: 14.15 – 15.00
Lucrări pe secţiuni: 15.15 – 18.30
(Pauză: 16.30 – 17.00)
SCOPUL MANIFESTĂRII
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea rezultatelor cadrelor didactice, a elevilor
şi studenţilor în cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului
între profesori, stimularea creativităţii, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi
parteneriate valoroase în vederea creşterii performanţelor şcolare.
OBIECTIVELE
-

popularizarea unor exemple de bune practici;

-

valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor;

-

stimularea interesului profesorilor pentru didactica modernă;

-

adaptarea resurselor umane la dinamica pieţei muncii.

GRUP ŢINTĂ
Profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, elevi şi studenţi.

Anexa 1
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
str. Ioan Ciordaş nr. 5, tel./fax 0259.322062, tel. 0359.800.75

„De la planşetă la interfaţa calculatorului”
Simpozion Naţional – Ediţia a III-a

Fişă de înscriere - elevi
Numele elevului:
Prenumele elevului:
Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:
Date de contact
Profesor Coordonator:
Nume:
Prenume:
telefon:
e-mail:
Secţiunea:
Titlul lucrării:
O scurtă prezentare a lucrării:

Mijloace necesare expunerii:
Mod de partcipare:

Numărul ordinului de
plată/încasare:
Alte informaţii:
Cazare – nr. persoane

o
o

Directă Indirectă -

Anexa 2
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
str. Ioan Ciordaş nr. 5, tel./fax 0259.322062, tel. 0359.800.75
Simpozion Naţional – Ediţia a III-a

Fişă de înscriere – cadre didactice
Numele:
Prenumele:
Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:
Date de contact:
telefon:
e-mail:
adresa de corespondenţă:
Secţiunea:
Titlul lucrării:
O scurtă prezentare a lucrării:

Mijloace necesare expunerii:
Mod de partcipare:
Numărul ordinului de
plată/încasare:
Alte informaţii:
Cazare – nr. persoane

o
o

Directă Indirectă -

Anexa 3
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
str. Ioan Ciordaş nr. 5, tel./fax 0259.322062, tel. 0359.800.75
Simpozion Naţional – Ediţia a III-a

Fişă de înscriere - studenţi
Numele:
Prenumele:
Universitatea / Facultatea:
Localitatea:
Judeţul:
Date de contact
Profesor Coordonator:
Nume:
Prenume:
telefon:
e-mail:
adresa de corespondenţă:
Secţiunea:
Titlul lucrării:
O scurtă prezentare a lucrării:
Mijloace necesare expunerii:
Mod de partcipare:
Numărul ordinului de
plată/încasare:
Alte informaţii:
Cazare – nr. persoane

o
o

Directă Indirectă -

