MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

Str. Republicii nr.45, Oneşti, cod 601137
E-MAIL: gsamonesti@yahoo.com

TEL: 0234314477, 0234313001
FAX: 0234314477

în parteneriat cu

Filiala AROTEMA Oneşti

Organizează
Simpozionul naţional tehnico-ştiinţific AROTEMA pentru elevi,
cadre didactice şi membri AROTEMA
in perioada 28-29 Noiembrie 2013, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
Oneşti, judeţul Bacău

“ CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE”
Editia I

Simpozionul naţional tehnico-ştiinţific CREATIVITATE şi TEHNOLOGIE se organizează de
COLEGIUL TEHNIC „ GHEORGHE ASACHI „ Oneşti în colaborare cu
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE,MANAGEMENT ŞI
AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII (AROTEMA),
şi face parte din Planul comun de activităţi al colegiului tehnic şi al asociaţiei profesionale.
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SOCOPUL SIMPOZIONULUI :
Simpozionul va fi un bun prilej pentru prezentarea, dezbaterea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi
elevilor, stimularea creativităţii elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tehnologiilor creative, dezvoltarea
parteneriatelor dintre şcoală-agenţi economici-asociaţie profesională în scopul menţinerii contactului între specialişti şi al
abordării unor proiecte şi participări la programe europene.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI :








Simpozionul vizeaza:
Valorizarea şi promovarea exemplelor de buna practica ce ilustreaza creativitatea şi inovarea în învaţământul tehnologic
preuniversitar
Iniţiative proprii elevilor privind participarea acestora la activitaţi extraşcolare
Dezvoltarea compeţentelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Multidisciplinaritatea în procesele tehnice şi tehnologice, creativitate şi inovaţie în ceea ce priveşte tehnologiile de viitor.
Promovarea strategiilor privind asigurarea educaţiei de calitate în şcoala românească;
Conştientizarea importanţei tuturor activităţilor şcolare în dezvoltarea personalităţii elevilor.
Promovarea dimensiunii europene a educaţiei în şcoala românească în vederea alinierii la standardele de calitate recunoscute la
nivelul Uniunii Europene

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI :


Secţiuni pentru cadre didactice şi membrii AROTEMA
Secţiunea A: Educarea creativităţii
Secţiunea B: Societate şi tehnologie
Secţiunea C: Ecotehnologii
Secţiune pentru elevi şi studenţi
Secţiunea D: Educarea creativităţii
(Expoziţie- Prezentarea proiectelor realizate la cercurile de creaţie tehnico-ştiinţifice )



PROGRAMUL SIMPOZIONULUI :




28 Noiembrie 2013 - ora 12,00 - Deschiderea lucrărilor,
Amfiteatru Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneşti
- ora 14,30 - Susţinerea lucrărilor pe secţiuni,
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Oneşti
29 Noiembrie 2013 - ora 12,00 - Susţinerea lucrărilor pe secţiuni ( continuare),
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Oneşti
CONDIŢII DE PARTICIPARE :

Pentru organizarea cu succes a simpozionului, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de

25 Noiembrie 2013, prin trimiterea fişei de înscriere anexată invitaţiei, la adresa de
e-mail: simpozionarotema@yahoo.com
TAXA DE PARTICIPARE :
Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru organizarea simpozionului, editarea cărţii, mapele de lucru şi
diplomele de participare.
Valoarea taxei de participare:
- pentru cadrele didactice, membri AROTEMA - 15 lei/participant
- pentru elevi şi studenţi nu se percep taxe, achită profesorul coordonator- 15 lei.
În cazul în care se participă cu mai multe lucrări sau există lucrări cu mai mulţi autori, taxa de participare
se achită pentru fiecare lucrare, de către fiecare autor.
Taxa se achită în contul: RO54 BPOS71003031338ROL01
Copia scanată după ordinul de plată se va trimite odată cu fişa de înscriere.
Ordinul de plată va conţine datele de identificare (numele şi prenumele, şcoala, localitatea) şi specificaţia:
pentru Simpozionul “CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE”
INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :








Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
„justifiy”) cu caractere româneşti.
Titlul şi tema la care se încadrează vor fi scrise cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.
Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la stânga.
La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12).
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word şi vor fi salvate cu extensia .pdf, .doc, .docx.
Numărul maxim de pagini:10.
Cuvintele cheie: a doua linie după instituţia autorilor, 2 - 4 cuvinte cheie, o singură linie.

2

NOTĂ:
Toate lucrările vor fi însoţite de un rezumat de o pagină în condiţiile de redactare prezentate mai sus.
Rezumatul va fi prezentat în cadrul lucrărilor simpozionului (pentru autorii care nu vor fi prezenţi).
Prezentarea lucrării se va rezuma la 5 minute şi poate fi făcută cu suport electronic, format .ppt sau .pptx trimis până la
data de 25 Noiembrie 2013.
 Reguli minime de tehnoredactare:



Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se
pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei
paranteze.
Lucrările care nu vor respecta formatul de scriere, nu vor fi luate în considerare.
PARTENERI:








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI” ONEŞTI
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE AROTEMA: COLEGIUL TEHNIC ,,ANGHEL SALYGNI” BACĂU ,
COLEGIUL TEHNIC ,,N. V. KARPEN” BACĂU, COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ONEŞTI, LICEUL
TEHNOLOGIC ONEŞTI, LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEŞTI,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTI
FILIALA AROTEMA NR. 5 TÂRGU JIU, coordonator Prof, Ing. Ileana Troi /
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TÂRGU JIU, director Prof. Popescu Aurel
COLEGIUL TEHNIC „ MIRCEA CEL BATRAN” BUCURESTI , director Prof, Ing. Gaidos Nicoleta

ORGANIZATORI:





INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUIBACĂU

Inspector Şcolar General ,

Inspector de specialitate,

Prof.Theodora ŞOTCAN

Prof. Ec. Mioara PRUTEANU



ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE,

MANAGEMENT ŞI AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII ( AROTEMA )
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Ing. Dr. h. c. Polidor BRATU, Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
Prim-Vicepreşedinte:Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BĂRDESCU
Secretar general: Ing. Cristinel SEBE
 Filiala AROTEMA Oneşti, Preşedinte: Prof.Ing. Soltana AVANU

 COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI,
Director,

Prof. Ing. Mihai URSACHI

Director adjunct,

Prof. dr. Paula-Oana ZAHARIA
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRUTEHNOLOGII,
ECHIPAMENTE, MANAGEMENT ŞI AGREMENT TEHNIC
ÎN CONSTRUCŢII ( AROTEMA ) –FILIALA ONEŞTI
Bdul.Republicii, nr. 45, Tel. 0234/314477

ANEXA 1

Fişă de înscriere – elevi şi student
„Creativitate şi tehnologie” - ediţia I
SIMPOZION NAŢIONAL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC

28-29 Noiembrie 2013
Numele elevului:

Prenumele elevului:

Şcoala/Institutia:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact
ProfesorCoordonator:
Nume:
Prenume:
telefon:
e-mail:
Secţiunea:

Titlullucrării:

O scurtă prezentare a lucrării:

Mijloace necesare expunerii:

Mod de partcipare:

o
o

Directă Indirectă -

Numărul ordinului de plată/
încasare:
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRUTEHNOLOGII,
ECHIPAMENTE, MANAGEMENT ŞI AGREMENT TEHNIC
ÎN CONSTRUCŢII ( AROTEMA ) –FILIALA ONEŞTI
Bdul.Republicii, nr. 45, Tel. 0234/314477

ANEXA 2

Fişă de înscriere – cadre didactice
„Creativitate şi tehnologie” - editia I
SIMPOZION NAŢIONAL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC

28-29 Noiembrie 2013
Numele:

Prenumele:

Şcoala/ Institutia:

Localitatea:

Judeţul:

Date de contact:
telefon:
e-mail:
adresa de corespondenţă:
Secţiunea:

Titlul lucrării:

O scurtă prezentare a lucrării:

Mijloace necesare expunerii:

Mod de partcipare:

o
o

Directă Indirectă -

Numărul ordinului de plată/încasare:
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