
 

    

 

Invitație 

 

COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ASACHI din Piatra Neamț 

organizează în data de 10 noiembrie 2016 simpozionul județean 

„Metode activ-participative din perspectiva interdisciplinarității și transdisciplinarității“ 

 

LOC DE DESFĂȘURARE: COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ASACHI din Piatra Neamț 

DATE DE CONTACT INSTITUȚIE: Piatra Neamț, Str. Audia nr. 3, Jud. Neamț, cod 610240, tel. 
0333401791, email gheorgheasachi@gmail.com 

PERSOANE DE CONTACT: prof. Balaban Georgeta Steliana (tel. 0721651153), prof. Ungureanu Maria-
Magdalena (tel. 0746234477), prof. Olaru Cleopatra (tel. 0720546822, email 
cleopatra.olaru@gmail.com) 

SECȚIUNILE ACTIVITĂȚII: 

Activitatea se va desfășura prin prezentarea unor lucrări științifice, lucrări ce se vor încadra în una din 
secțiunile: 

 Secțiunea 1: Pentru profesori, cu tema Strategii moderne în predarea, învățarea și 
evaluarea din perspectiva interdisciplinarității și transdisciplinarității 

 Secțiunea 2: Pentru elevi, cu tema Știința și viața 

PERIOADĂ ÎNSCRIERE: 1.10.2016-9.11.2016 

PERIOADĂ DESFĂŞURARE: 10.11.2016 

CRITERII DE JURIZARE: 

 Respectarea temei 

 Originalitate 

 Creativitate 

 Complexitate 

 Aspect estetic 

 Claritatea mesajului 

 Impactul asupra comunității 

CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII ŞI TERMENE: 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerințe: 

 Documente Microsoft Word, minim 2 pagini, format A4, orientat portret, margini egale de 2 
cm; 
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 Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman, 14, bold, centrat; 

 Autorul/autorii lucrării se vor menționa dedesubtul titlului. Se vor preciza titlul didactic, 
prenumele și numele, instituția și localitatea (font normal, Times New Roman, 12, bold, 
aliniere dreapta). Nu se vor folosi prescurtări; 

 Textul lucrării va fi scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, 
tehnoredactare la 1,5 rânduri, aliniere „stânga-dreapta”; 

 În vederea publicării materialelor prezentate în CD-ul cu ISBN „Metode activ-participative 
din perspectiva interdisciplinarității și transdisciplinarității”, fiecare lucrare trebuie să 
conțină obligatoriu o bibliografie conform normelor în vigoare și în plus, materialul trebuie 
trimis și în format electronic; 

 Lucrările pot avea maxim 2 autori. 

Lucrarea, fișa de înscriere și declarația pe proprie răspundere pentru originalitatea lucrărilor se vor 

trimite toate odată la adresa de email cleopatra.olaru@gmail.com sau la secretariatul Colegiului 
Național GHEORGHE ASACHI din Piatra Neamț. 

Pentru lucrările trimise prin email, subiectul email-ului va conține numele persoanei (persoanelor) și 
numele secțiunii pentru care este scris materialul. 

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este de 9 noiembrie 2016. 

Nu se acceptă lucrări plagiate. 

Participarea la simpozion este gratuită. 

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice și cu greșeli gramaticale! 

PREZENTAREA LUCRĂRII: 

 Participanții care vor opta pentru susținerea lucrării la simpozion în format PowerPoint sunt 
rugați, ca până la data de 9 noiembrie să trimită fișierul PowerPoint (prezentarea lucrării) 
împreună cu lucrarea în extenso și rezumatul acesteia la adresa de email 
cleopatra.olaru@gmail.com; 

 Persoanele care vor susține lucrări în cadrul simpozionului, indiferent de secțiunea aleasă, 
vor avea la dispoziție aparatura necesară desfășurării în cele mai bune condiții a 
prezentărilor; vă vom sta la dispoziție cu videoproiector, ecran pentru proiecție, PC și 
persoană care oferă asistența tehnică necesară; 

 Cei care vor opta pentru orice alt tip de prezentare a lucrării în afară de PowerPoint sunt 
rugați să ne contacteze în vederea stabilirii condițiilor optime de desfășurare a acestei 
activități; 

 Indiferent de forma aleasă pentru prezentarea lucrării, durata în care trebuie să se încadreze 
fiecare susținător este de maxim 10 minute. 

PRECIZĂRI LEGATE DE SECŢIUNEA PENTRU ELEVI 
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Fișa de înscriere a elevilor se va trimite pe adresa: cleopatra.olaru@gmail.com sau la secretariatul 
Colegiului Național GHEORGHE ASACHI din Piatra Neamț; 

Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă ce va cuprinde următoarele informații: 

Numele și prenumele elevului: 

Școala: 

Clasa: 

Profesor îndrumător: 

Titlul lucrării: 

Lucrările elevilor vor fi trimise prin email la adresa cleopatra.olaru@gmail.com sau la secretariatul 
Colegiului Național GHEORGHE ASACHI din Piatra Neamț. 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 

  9:00 – 10:00 primirea participanților și a invitaților  

10:00 – 10:30 deschiderea lucrărilor simpozionului 

10:30 – 12:30 prezentarea lucrărilor pe secțiuni 

12:30 înmânarea diplomelor și a CD-ului cu materialele simpozionului 

Participanților la simpozion care nu vor fi prezenți, li se vor expedia diplomele și CD-ul prin mail, la 
cerere prin poștă contracost. 

 

 

Persoană de contact: 

Prof. Cleopatra Olaru 

0720546822, cleopatra.olaru@gmail.com 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Georgeta Steliana Balaban 
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FIȘA DE ÎNSCRIERE 

Simpozion județean METODE ACTIV-PARTICIPATIVE DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂȚII ȘI 
TRANSDISCIPLINARITĂȚII, ediția I 

SECȚIUNEA I (profesori) 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: .................................................................................. 

SPECIALITATEA: ................................................................................................................................ 

EMAIL: .............................................................................................................................................. 

TELEFON: .......................................................................................................................................... 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ........................................................................................................... 

EMAIL ȘCOALĂ: ................................................................................................................................. 

ADRESA: ........................................................................................................................................... 

COD POŞTAL: ………………. LOCALITATEA: ………………………………………………..….. JUDEŢUL ..................... 

SECȚIUNEA I: (profesori) lucrări științifice, eseuri, referate 

TITLUL LUCRĂRII CADRULUI DIDACTIC: 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

SECȚIUNEA a II-a (elevi) 

TABEL ELEVI COORDONAȚI: 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele elevului 

Școala Clasa Tipul lucrării 
(prezentare 
PowerPoint, document 
Word, film etc.) 

Nume 
profesor 
coordonator 

1      

2      

3      

 

MODALITATE DE PARTICIPARE: 

□ DIRECTĂ 
□ INDIRECTĂ 

SEMNĂTURĂ CADRU DIDACTIC 



 

    

 
DECLARAȚIE 

 

 Subsemnatul/subsemnata ...…………………………............................................................................ 

participant în cadrul Simpozionului Județean „Metode activ-participative din perspectiva 

interdisciplinarității și transdisciplinarității“ declar pe proprie răspundere că lucrarea cu titlu: 

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

prezentată în cadrul acestui eveniment este realizată/concepută/scrisă de mine. 

 Declar că toate sursele utilizate inclusiv cele de pe Internet sunt indicate în lucrare cu 

respectarea regulilor de evitarea a plagiatului. 

 

Data,          Semnătura, 


