Casa Corp
pului Didactic D
Dolj
Instituție certificată
c
penttru
sistemul de
d managemen
nt al
calității
2008 Q‐5309/111
ISO 9001:2

INVITAŢIE
Cole
egiul Tehniic Energetic Craiova

C
Casa
Corpu
ului Didactic Dolj

Inspe
ectoratul Şcolar
Ş
Judeţean Dolj

Universita
atea din Cra
aiova
nţe
Facultattea de Ştiin

VĂ IN
NVITĂ SĂ
Ă PARTICIPAŢI LA
A

SIMPOZIONUL JUD
DEŢEAN
N
„ŞTIIINŢELE ŞI ABO
ORDARE
EA LOR INTERD
DISCIPLIINARĂ”
Sâmb
bătă 28 ianuarie
e 2017 la
a
ul Tehniic Energ
getic Cra
aiova, ju
udeţul Dolj
Colegiu
Sala A
Amfiteatru
u
Program
mul desfăş
şurării activ
vităţii:
Interv
val orar
0900
0915
0930-10
055
00
11 - 11
1 30
30
11 - 13
1 00
1300-14
400

A
Activitatea
Primirea invitaţilor (Sala Amfiteatru))
P
C
Cuvânt
în de
eschidere (organizatori, invitaţi)
D
Derularea
acctivităţii pe secţiuni (parrtea teoreticcă)
C
Coffee
breakk
D
Derularea
activităţii pe secţiuni
s
(exe
emple de bun
nă practică, discuţii)
C
Concluzii,
fesstivitate de îînchidere

Simpozionu
ul se organ
nizează în
n trei secţiu
uni având următoarrele teme:
1. Secţiiunea “Lumea ştiinţelor dincolo de băn
ncile şcolii”” – secţiu
une dedicattă
proffesorilor
2. Secţiiunea „Mo
odalităţi
proffesorilor

d
de

evaluarre

transdisciplinară”

-

secţiune

dedicată

3. Secţiiunea „Experimente sim
mple interd
disciplinare”
” – secţiune dedicată ellevilor

Casa Corpului Didactic Doolj
Str. Ion Maiorescu,
M
Nr. 6,
200760,Craioova
Tel: +400 (0)251 421 159
Fax: +400 (0)251 595 174

Casa Corpului Didactic Dolj
Instituție certificată pentru
sistemul de management al
calității
ISO 9001:2008 Q‐5309/11

Recomandări privind redactarea lucrărilor
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. 2-4 pagini format A4;
2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12,
tehnoredactare la 1,5 rânduri şi margini de 2 cm;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi/sau să cuprindă experienţe personale.
4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an), precum
şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină.
5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de
participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.
Solicităm atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice,
lucrările cu greşeli vor fi returnate spre corectare de două ori.

Parteneriatele se trimit NUMAI în plic în 2 exemplare, nu primim
parteneriate scanate!
ÎNSCRIEREA
Înscrierea candidaţilor se va fac pe baza fişei de înscriere. Lucrările şi fişa de înscriere
se vor înainta organizatorilor pe suport scris şi electronic în perioada 01.11.2016–15.01.2017,
la unitatea şcolară (la laboratorul de fizică sau chimie, etaj 1, laborant Vătui Ţiclea Claudia
sau pe adresa interdisciplinaritatestiinte@gmail.com însoţite de chitanţa /factura (scanată)
care atestă achitare taxei.
SALVAREA MATERIALELOR
Toate materialele trimise de dv. se salveză cu:
NUMELE ȘI PRENUMELE dv. (le veți găsi foarte ușor pe dvd-ul cu ISBN). Numele și
prenumele dv. sunt singurele cuvinte care se scriu peste tot mari și sunt cele mai
importante cuvinte din activitatea de promovare!!!
Model: POPESCU ION - lucrare/ POPESCU ION - fișa / POPESCU ION - chitanță.
Completaţi cu maximă atenţie şi corectitudine fişa de înscriere
TAXELE DE SPONSORIZARE (PARTICIPARE)
Activitatea se va realiza din venituri proprii și sponsorizări. Cei care participă sunt rugați
să sponsorizeze cu suma de 10 lei RON/persoană desfășurarea activității; suma include
costul revistei, tipărirea diplomelor și pliantelor. Suma va fi depusă (pe bază de chitanţă), la
secretariatul şcolii noastre sau va fi expediată prin mandat poştal pe adresa şcolii, specificându-se:
PENTRU SIMPOZION JUDEŢEAN. Adresa şcolii este: Colegiul Tehnic Energetic, str. Amaradia,
nr. 59, localitatea Craiova, Judeţul Dolj, Cod 200170, până la data de 15 ianuarie 2017.

Fiecare autor sponsorizează activitatea şi primeşte materialele sale, personalizate
(diplomele, adeverinţe de sponsorizare, cd cu revista, adeverinţă că a publicat în acest CD,
parteneriatul (dacă este cazul), pliant, etc.), începând cu 1 martie 2017.
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Persoana/persoane de contact:
Ciobanu Mugurel-Alin, profesor Colegiul Tehnic Energetic Craiova, telefon
0760069255, e-mail: ciobanu_mugurel@yahoo.com,
Pufu Nicolae, profesor Colegiul Tehnic Energetic Craiova, telefon 0731342522, email: nicolae_pufu@yahoo.com,
Vătui - Ţiclea Claudia, laborant Colegiul Tehnic Energetic Craiova, telefon
0742122843, e-mail: vatuiclaudia@yahoo.com.

Adresa e-mail simpozion: interdisciplinaritatestiinte@gmail.com

NU UITAŢI !
Pentru participarea dv. la simpozion trebuie să trimiteţi 2 materiale:
1. Lucrarea realizată de dumneavoastră.
2. Fişa de înscriere.
3. Participanţii vor sponsoriza desfăşurarea simpozionului cu suma
minimă de 10 lei. Suma va fi depusă la secretariatul şcolii noastre sau
va fi expediată prin mandat poştal pe adresa şcolii, specificându-se:
PENTRU SIMPOZION JUDEŢEAN. Adresa şcolii este: Colegiul Tehnic
Energetic, str. Amaradia, nr. 59, localitatea Craiova, Judeţul Dolj, Cod
200170 până la data de 15 ianuarie 2017.

Trimiteţi lucrarea şi fişa de înscriere pe adresa de e-mail:
interdisciplinaritatestiinte@gmail.com
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COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE*
SIMPOZION JUDEŢEAN “Ştiinţele şi abordarea lor interdisciplinară”
CRAIOVA– 28 IANUARIE 2017
Nume:
Prenume:
Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Titlul lucrării:
Secţiunea:
Adresa completă a
participantului:
Telefon (personal / de contact):
E-mail:
Mijloace utilizate în prezentarea
lucrării:
Sponsorizare**

*Completaţi cu maximă atenţie şi corectitudine fişa de înscriere. De aici luăm datele necesare pentru
scrierea diplomelor şi adeverinţelor.
**Persoanele care achită la secretariatul Colegiului Tehnic Energetic Craiova, completează “Achitat la
secretariatul Colegiului Tehnic Energetic Craiova”, iar persoanele care achită la CEC scriu numărul
chitanţei.
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