EDIŢIA a II-a
INVITAŢIE
Dragi elevi și studenți avem onoarea de a vă invita să participaţi, îndrumați de profesorii voștri, la
schimbul de experiență „CTIC - Cultură – Tehnică – Inovație - Creativitate” din cadrul Colegiului
Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuș, Bihor care va consta din prezentarea unor lucrări științifice cu tematică
reală/umană, vocaţională, tehnologică.
Activitatea este cuprinsă în Proiectul EXPOZIȚIE - CONCURS TEHNIC, ANTREPRENORIAL DE

MACHETE „ÎNVĂŢ, ŞTIU, APLIC”, CAERI 2018, poz. 2044, domeniul Tehnic
COORDONATORI
prof. ec. Claudia CIGHIR, prof. Rodica MONENCIU, Simona CAP,
prof. Crina BERCOVICI, prof. Alina FĂȘIE, prof. Mirela TUDOR
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII

10 MAI 2017 – Ora 14

(paralel cu Simpozionul Naţional de

Comunicări Ştiinţifice „Creativitate şi Inovaţie în Educaţie”, adresat profesorilor și studenților)
LOCUL DESFĂŞURĂRII
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ
ÎNSCRIEREA ŞI TAXA DE PARTICIPARE

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 4 MAI 2018 pe site-ul școlii
(http://www.ciordas.ro/), specificându-se autorii-elevi, titlul lucrării, profesorul îndrumător şi materialele
necesare pentru susţinerea/prezentarea lucrării.
Persoane de contact: Claudia CIGHIR (0765-407080) şi Crina BERCOVICI (0723-514598).
Nu se percepe taxă de participare. Activitățile vor fi sponsorizate de Asociația de Părinți Colegiul
Tehnic Ioan Ciordaș.
RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE
Lucrările se vor trimite la adresa de e-mail machete.ciordas@gmail.com, până în 11 MAI 2018,
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 și a prof. îndrumător (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.
Lucrarea va fi inscripționată pe un CD cu ISSN.
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
15 – 15:30 Deschiderea simpozionului
15:30 – 19:30 Desfăşurarea programului pe secţiuni
SCOPUL MANIFESTĂRII
Elevii, studenții, profesorii vor avea ocazia să schimbe idei, să împărtășească experiențe, să
promoveze proiecte educative etc.
.
GRUP ŢINTĂ
Studenți, elevi (îndrumați de profesori), profesori din învățământul primar, gimnazial, liceal şi
universitar care doresc să-şi împărtăşească experienţele şi realizările obţinute în activitatea desfăşurată.
SECŢIUNI - lucrări științifice cu tematică
1. Reală,
2. Umană,
3. Vocaţională,
4. Tehnologică.

