COLEGIUL TEHNIC “HENRI COANDĂ”
Str. C. Brediceanu Nr. 37, 300012 – Timişoara Tel.: 0256226617; Fax: 0256293688
e-mail: colegiul_coanda@yahoo.com

Regulament de organizare şi desfăşurarea a
Simpozionului internaţional de comunicări ştiinţifice
„Tehnologie şi creativitate în învăţământul tehnic preuniversitar”
Ediţia a IV-a
Diversitate culturală în învățământul european
Grupul ţintă căruia i se adresează simpozionul:
- elevii din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din România şi şcolile europene –
partenere în cadrul acestui simpozion;
- cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din România şi din
unităţile şcolare europene participante.

Condiţii de participare:
Elevii şi cadrele didactice care doresc să participe la simpozion vor completa Formularul de
înscriere la Simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice „Tehnologie şi creativitate în
învăţământul tehnic preuniversitar”, disponibil pe linkul https://goo.gl/forms/51n3Xud7Z3X1BstL2
(pentru profesori) și pe linkul https://goo.gl/forms/ywjvjxyWj88IAU5b2 (pentru elevi) până la data de
26.05.2017.
Pentru cadrele didactice se percepe următoarea taxă de editare şi publicare:
- 30 de lei – taxă de editare şi publicare şi DVD-ul (cu ISBN) cu toate lucrările participante la
simpozion;
- 60 de lei - taxă de editare şi publicare, cartea (cu ISBN) şi DVD (cu ISBN) cuprinzând toate
lucrările participante la simpozion;
- 15 lei – taxă pentru participare la simpozion fără lucrare şi DVD-ul lucrărilor din cadrul
simpozionului.
Suma va fi depusă în contul Asociația CHC Team – RO18BRDE360SV17085933600 , cu
menţiunea Pentru simpozion.
Fiecare cadru didactic participant la simpozion va alege să achite una dintre aceste taxe de
editare şi publicare în funcţie de opţiune. Pe lângă cele menţionate, această taxă va acoperi cheltuielile
pentru pregătirea mapelor simpozionului, a diplomelor de participare şi a materialelor aferente bunei
desfăşurări a lucrărilor.
Cadrele didactice din unităţile şcolare europene vor achita taxa de 15 euro, la valoarea cursului
valutar, din ziua plății.
Elevii nu plătesc taxă de participare la simpozion.
Lucrările însoțite de rezumate și chitanța scanată (chitanța doar pentru profesori) se vor trimite
prin e-mail la adresa: simpozioncoanda@yahoo.com până la data de 26.05.2017, specificându-se la
subiect secțiunea (științifică, metodică, proiecte inovatoare sau elevi) la care se încadrează lucrarea.
Toţi cei înscrişi la simpozion vor primi Diplomă de participare.
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Rezumatul lucrării, 50-100 de cuvinte, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană), va fi trimis împreună cu lucrarea, în acelaşi document,
fiind redactat după următoarele norme: format A4, la un rând, cu margini egale de 2 cm, titlul cu
Times New Roman 14, conţinutul cu Times New Roman 12.
Comisia ştiinţifică va selecţiona lucrările care vor participa în cadrul secţiunilor simpozionului
şi va comunica autorilor acceptarea acestora până la data de 6.06.2017. Comisia își asumă dreptul de a
respinge lucrările care nu corespund criteriilor de redactare și conținut. În cazul în care o lucrare este
respinsă şi autorul doreşte să participe la simpozion fără lucrare, o poate face. Autorii îşi asumă
responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor.
Fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare.
Cadrele didactice din judeţul Timiş pot participa doar direct la simpozion fiind prezente
la deschiderea în plen a lucrărilor simpozionului. Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a
selecta cele mai representative lucrări, din punct de vedere al conţinutului ştiinţific şi al
originalităţii pentru a fi prezentate în plen.
Toate lucrările vor fi trimise prin e-mail până la data de 26.05.2017 pentru a putea fi
cuprinse în DVD/volumul lucrărilor simpozioului, cu specificarea în subiectul mesajului a
secțiunii la care lucrarea este înscrisă şi a numelui autorului.
Cadrele didactice din alte judeţe şi din străinătate pot participa indirect, prin trimiterea lucrării.

Redactarea lucrărilor:
1. Tehnoredactarea lucrărilor cadrelor didactice:
- tehnoredactare Microsoft Office Word (.docx), margini egale la 2 cm;
- format A4, tip portret;
- lucrarea va avea între 2 - 5 pagini, Times New Roman 12, distanţa dintre rânduri de 1.
Toate lucrările vor fi redactate cu diacritice (ş, ţ, ă, â), în caz contrar nu vor fi luate în
considerare;
- titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii şi
şcoala unde funcţionează se vor scrie cu Times New Roman 14, bold, aliniere dreapta;
- conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii şi să aibă originalitate;
- o lucrare poate avea maximum doi autori, fiecare achitând separat taxa de participare;
- la bibliografie se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe internet.
- pentru publicare fiecare lucrare este însoţită de declaraţia pe proprie răspundere că lucrarea
este originală şi nu a mai fost publicată şi că a fost folosită doar bibliografia precizată în
lucrare;
- nu sunt acceptate lucrări plagiate sau lucrări care au fost prezentate în altă parte;
- prezentarea lucrărilor, în cazul participării directe, poate fi făcută în Power Point şi nu
trebuie să depăşească 10 min. Acest fişier nu se expediază organizatorilor;
- lucrările în format Word, redactate în limba română / o limbă de circulaţie internaţională se
vor transmite organizatorilor prin e-mail, până la data de 26.05.2017, după cum urmează:
 secţiunea ştiinţifică, profesori: Daniela Pârva, Ana Popescu
 secţiunea metodică: Delia Iovan, Adriana SOfran
 secţiunea Proiecte inovatoare: Maria Muntean, Ornela Ardelean
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2. Tehnoredactarea lucrărilor elevilor:
Elevii vor elabora lucrări ştiinţifice / proiecte practice sub îndrumarea profesorilor, împreună cu
care stabilesc tema, bibliografia, modul de redactare şi de prezentare. Pe lucrările elevilor va apărea şi
numele profesorului coordonator care va înscrie lucrarea prin completarea Formularului de înscriere,
precizând numele elevului/elevilor care au elaborat lucrarea.
- tehnoredactare Microsoft Office Word (.docx), margini egale la 2 cm;
- format A4, 1-2 pagini, Times New Roman 12, distanţa dintre rânduri de 1. Toate lucrările
vor fi redactate cu diacritice (ş, ţ, ă, â), în caz contrar nu vor fi luate în considerare;
- titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii şi
şcoala se vor scrie cu Times New Roman 14, bold, aliniere dreapta, urmat de numele
profesorului coordonator;
- conţinutul lucrării trebuie să vizeze tematica propusă dezbaterii şi să aibă originalitate;
- o lucrare poate avea maximum doi autori;
- la bibliografie se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe internet. Nu sunt
acceptate lucrări plagiate sau lucrări care au participat si în alte competiţii;
- pentru publicare fiecare lucrare este însoţită de declaraţia pe proprie răspundere a
profesorului coordonator că lucrarea este originală, nu a mai fost publicată şi că a fost
folosită doar bibliografia precizată în lucrare;
- prezentarea lucrărilor, în cazul participării directe, poate fi făcută în Power Point care nu
trebuie să depăşească 10 min. Acest fişier nu se expediază organizatorilor;
- lucrările în format Word, redactate în limba română/ o limbă de circulaţie internaţională se
vor transmite organizatorilor prin e-mail, până la data de 26.05.2017, după cum urmează:
 secţiunea pentru elevi (Știinţifică, Firme de exerciţiu): Liliana Midvichi, Emilia
Lăzărel
3. Tehnoredactarea proiectelor
- Prezentarea proiectelor poate fi făcută în Power Point care nu trebuie să depăşească 10
minute;
- Proiectele specifice tematicii simpozionului trebuie să conţină maxim 5 pagini în limba
română / o limbă de circulaţie internaţională.
- Proiectele nu se trimit la organizatori. Ele vor fi prezentate în ziua simpozionului.
- Proiectul poate fi individual sau în echipă cu participarea a maximum 3 autori.
4. Firmele de exerciţiu îşi vor desfăşura activitatea la standurile pe care le vor amenaja vineri,
09.06.2017, între orele 14.00-16.00, în Sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Henri Coandă”.

Desfăşurarea simpozionului:
Activităţile simpozionului se adresează atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Acesta va avea patru
secţiuni:
A. Secţiunea ştiinţifică
A.1. Sesiune de comunicări/lucrări ştiinţifice pentru cadre didactice;
A.2. Sesiune de referate/lucrări ştiinţifice pentru elevii în domeniul tehnic;
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B. Secţiunea metodică
B.1. Sesiune de comunicări/lucrări metodice;
C. Secţiunea proiecte inovatoare
C.1. Prezentarea de proiecte inovatoare pentru cadrele didactice;
D. Firme de exerciţiu
Prezentarea lucrările care vor fi susţinute pe secţiuni nu va depăşi 10 minute.

Comitetul ştiinţific: prof.univ. dr. ing. Nicolae Herişanu, Universitatea Politehnică
Timișoara, şi prof.univ. dr. Titus Vlase, Universitatea de Vest Timișoara
Coordonatori: Insp. Ing. Marcel Brancu, Insp. Prof. Ramona Faur,
Director: prof. Marica Gabriela Crenguta Bratu, Director adjunct: ing. Nicoleta Mioara
Herișanu
Comisiile organizatorice şi de lucru ale simpozionului:
Coordonator simpozion: Crenguţa Bratu, Nicoleta Herișanu
Comisia ştiinţifică: Delia Iovan, Daniela Pârva, Liliana Midvichi, Adriana Sofran, Ornela Ardelean,
Ana Popescu, Muntean Maria, Emilia Lăzărel
Comisia internaţional: Cristina Indreica, Vladimir Rusu, Olivia Tudoran
Secretariat: Alina Ciobanu, Ana Paşcalău, Laura Szasz, Diana Oberșterescu, Vionelia Ștefu
Persoană de contact: prof. Crenguţa Bratu – tel: 0040723232431
Email: crengutabratu@yahoo.fr
Diplomele de participare şi DVD-ul/volumul lucrărilor vor fi înmânate tuturor
participanţilor prezenţi la încheierea activităţilor din plenul simpozionului. Diplomele vor cuprinde
numele instituţiilor implicate şi vor fi semnate de inspectorul şcolar general şi directorul instituţiei.
Pentru lucrările cu doi autori se va elibera o singură diplomă care va cuprinde numele autorilor.
Participanţii direcţi care nu sunt prezenţi la DESCHIDEREA lucrărilor şi la plenul
simpozionului nu vor primi diplomă de participare.
Diplomele participanţilor indirecţi, CD-urile, volumul cu lucrările simpozionului, după caz, se
vor expedia ulterior, prin poştă, în decurs de 45 de zile.

Nerespectarea condiţiilor precizate mai sus anulează dreptul de participare
la această ediţie a simpozionului.
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