EDIŢIA a IX-a
INVITAŢIE
Cu totală prietenie şi consideraţie, avem onoarea de a vă invita să participaţi la
Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice „Creativitate şi Inovaţie în Educaţie” ale
cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar, pe care continuăm
să-l desfăşurăm in Beiuş, judeţul Bihor, în cadrul Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”.
Simpozionul este una din activitățile Proiectului EXPOZIȚIE - CONCURS TEHNIC,

ANTREPRENORIAL DE MACHETE „ÎNVĂŢ, ŞTIU, APLIC”, CAEN 2017, Nr. 26402 din
16.02.2017, XII Tehnic/ poziţia 2
COORDONATORI
prof. ec. Claudia CIGHIR – director
prof. Simona CAP – director adjunct
prof. Rodica MONENCIU – responsabil aria curriculară Tehnologii
prof. Manuel BERCOVICI – prof. informatică
COORDONATORI - secțiuni
prof. Gabriela BRISCAN, prof. Jemima FENEŞI, prof. Eleonora GRIGORAŞ, prof. DanMugurel ISPAS
PARTENERI
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII

11 MAI 2017 – Ora 16
LOCUL DESFĂŞURĂRII
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ

ÎNSCRIEREA ŞI TAXA DE PARTICIPARE
Înscrierea participanţilor se va face până în data de 5 MAI 2017 pe site-ul școlii
(http://www.ciordas.ro/), specificându-se autorii, titlul lucrării şi materialele necesare pentru
susţinerea/prezentarea lucrării.
Persoane de contact: Claudia CIGHIR (0765-407080) şi Manuel BERCOVICI (0724-413875).
Taxa de participare este de 35 lei (include: pliant, diplomă, carte cu CD). Începând cu a doua lucrare
a aceluiaşi autor se percepe o taxă de 15 lei/ lucrare (cartea nu mai este inclusă în preţ).
Plata se face în ziua desfăşurării simpozionului sau se trimite prin mandat postal, pe adresa şcolii, cu
menţiunea taxă simpozion, în atenţia prof. Cighir Claudia.
RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE
Lucrările se vor trimite la adresa de e-mail sesiune_creativitate@yahoo.com, până în 9 MAI 2017,
respectându-se următoarele cerinţe de tehnoredactare: formatul paginii A4, margini stânga 3 cm, dreapta,
sus, jos 2 cm, font Times New Roman, 12, spaţierea la un rând; Titlul lucrării: pe prima linie, cu majuscule,
Times New Roman 14, bold, aliniere la centru; Lista autorilor (NUME, Prenume): la a doua linie după titlu,
Times New Roman 12, bold; Instituţia (Universitate, şcoală, etc.): prima linie după lista autorilor Times
New Roman 12. Figurile: vizibile, contrast bun, legenda centrată sub figură, Times New Roman 10, bold;
Formule: Times New Roman, aliniere la centru, numerotate în dreapta între paranteze rotunde;
Bibliografia: referinţe în text între paranteze drepte, formulată standard, în ordine alfabetică, Times New
Roman 12. Lucrarea va cuprinde între 2 şi 4 pagini, redactate conform instrucţiunilor, obligatoriu cu
diacritice. Se acceptă maxim doi autori la o lucrare.
Obligatoriu lucrarea va fi însoţită de un rezumat extins (o pagină A4). Pagina va fi formatată
conform cerinţelor descrise în „recomandări pentru redactare”. Rezumatul va cuprinde: Titlul lucrării,
lista autorilor şi instituţia, trei-cinci cuvinte cheie din lucrare, ideile principale ale lucrării, bibliografie
selectivă.
Rezumatul extins va fi tipărit iar lucrările vor fi inscripţionate pe un CD.
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
16 – 16:30 Deschiderea simpozionului
16:30 – 19:30 Desfăşurarea programului pe secţiuni
SCOPUL MANIFESTĂRII
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea rezultatelor cadrelor didactice,
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.
OBIECTIVE
Popularizarea unor exemple de bune practici;
Valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice;
Stimularea interesului profesorilor pentru didactica modernă;
Adaptarea resurselor umane la dinamica pieţei muncii.
GRUP ŢINTĂ
Studenți, profesori din învățământul primar, gimnazial, liceal şi universitar care doresc să-şi
împărtăşească experienţele, dificultăţile şi realizările obţinute în activitatea desfăşurată.
SECŢIUNI
1.Voluntariatul: dincolo de concept;
2. Educaţia nonformală – între teorie şi practică;
3. Metode şi tehnici moderne de predare-învăţare;
4.Consiliere educaţională şi profesională;
5.Proiectele de la A la Z.

