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INVITAŢIE
Colegiul Tehnic Energetic Craiova

Casa Corpului Didactic Dolj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA

SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN
„ŞTIINŢELE ŞI ABORDAREA LOR INTERDISCIPLINARĂ”
Vineri 25 ianuarie 2019 la
Colegiul Tehnic Energetic Craiova, judeţul Dolj
Sala Amfiteatru
Programul desfăşurării activităţii:
Interval orar

Activitatea

1500
1515
1530-1655
1700 - 1730
1730 - 1800

Primirea invitaţilor (Sala Amfiteatru)
Cuvânt în deschidere (organizatori, invitaţi)
Derularea activităţii pe secţiuni (partea teoretică)
Coffee break
Concluzii, festivitate de închidere

Simpozionul se organizează în două secţiuni având următoarele teme:
1. Secţiunea “LUMEA ŞTIINŢELOR DINCOLO DE BĂNCILE ŞCOLII”
2. Secţiunea „MODALITĂŢI DE EVALUARE TRANSDISCIPLINARĂ”
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Recomandări privind redactarea lucrărilor
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. Lucrările acceptate spre publicare în revista dedicată simpozionului, vor fi
redactate computerizat, utilizând tastatură românească şi fontul Time New Roman.
Editarea textului se va fac la 1,5 rânduri (font 12 pt.) normal style, format A4 cu
marginile egale de 2 cm. Titlul lucrării (majuscule bold 12 pt) va fi urmat la două
rânduri de autorii lucrării (font 12 pt.), şi la un rând de instituţia de învăţământ (italic,
12pt) Graficele, figurile şi fotografiile incluse în text trebuie să aibă un contrast care să
asigure multiplicarea prin copiere. Bibliografia (11 pt) va conţine autorii şi titlul
lucrării, editura, localitatea şi anul apariţiei. Lucrările vor avea maxim 2 pagini!
2. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din
tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
3. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă
de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.

Parteneriatele se trimit NUMAI în plic în 3 exemplare, nu primim
parteneriate scanate!

ÎNSCRIEREA
Înscrierea candidaţilor se va face pe baza fişei de înscriere. Lucrările şi fişa de
înscriere se vor înainta organizatorilor pe suport scris şi electronic în perioada
10.12.2018 – 18.01.2019, la unitatea şcolară (la laboratorul de chimie, etaj 1, corpul A,
laborant Vătui-Ţiclea Claudia sau profesor Ciobanu Mugurel-Alin) şi pe adresa
interdisciplinaritatestiinte@gmail.com însoţite de chitanţa /factura (scanată) care atestă
achitare taxei, pentru candidaţii din alte judeţe).

SALVAREA MATERIALELOR
Toate materialele trimise de dv. se salveză cu: NUMELE ȘI PRENUMELE dv. (le veți
găsi foarte ușor pe dvd-ul cu ISBN sau în revista tehnoredactată cu ISSN). 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
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TAXELE DE SPONSORIZARE (PARTICIPARE)
Activitatea se va realiza din venituri proprii și sponsorizări. Cei care participă sunt
rugați să sponsorizeze cu suma de 20 lei / persoană desfășurarea activității; suma
include costul revistei, tipărirea diplomelor și pliantelor. Suma va fi depusă la
secretariatul şcolii noastre/ laboratorul de chimie, sau va fi expediată prin mandat poştal pe
adresa şcolii, specificându-se: PENTRU SIMPOZION INTERJUDEŢEAN. Adresa şcolii
este: Colegiul Tehnic Energetic, str. Amaradia, nr. 59, localitatea Craiova, Judeţul Dolj,
Cod 200170 (pentru candidaţii din alte judeţe), până la data de 18 ianuarie 2019.
Fiecare autor sponsorizează activitatea şi primeşte materialele sale,
personalizate (diploma, adeverinţe, revista, parteneriatul (dacă este cazul), pliant, etc.),
începând cu 1 mai 2019.

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, e-mail: 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 pe adresa de e-mail.
2. Fişa de înscriere.
3. Participanţii vor sponsoriza desfăşurarea simpozionului cu suma minimă de
20 lei. Suma va fi depusă la laboratorul de chimie al şcolii noastre sau va fi
expediată prin mandat poştal pe adresa şcolii, specificându-se: PENTRU
SIMPOZION INTERJUDEŢEAN. Adresa şcolii este: Colegiul Tehnic Energetic, str.
Amaradia, nr. 59, localitatea Craiova, Judeţul Dolj, Cod 200170 până la data de
18 ianuarie 2019.
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 INTERJUDEŢEAN „Ştiinţele şi abordarea lor interdisciplinară”
CRAIOVA– 25 IANUARIE 2019
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 poştă scriu numărul
chitanţei.
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