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SCOPUL MANIFESTĂRII
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice, elevilor şi
studenţilor, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti,
stimularea creativităţii elevilor şi studenţilor, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase
cu învăţământul universitar, agenţi economici, în vederea abordării unor proiecte şi participării la programe europene

SECŢIUNI :



Secţiunea A: Strategii didactice în predarea disciplinelor tehnice
Secţiunea B: Noile tehnologii – o provocare pentru învăţământul românesc. Metode de evaluare pentru
obţinerea competenţelor digitale şi tehnice
Secţiunea C: Utilizarea noilor tehnologii. Modele de proiecte europene (Comenius, Leonardo, Erasmus,
Grundtvig), privind implicarea elevilor / studenţilor pe piaţa europeană – bune practici
Secţiunea D : Creativitatea elevilor




PARTICIPANŢI




Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, universitar, manageri din sistemul educaţional, agenţi
economici
Elevi din toate formele de învăţământ
Studenţi

OBIECTIVE:

1.
2.
3.

4.

Dezvoltarea interesului elevilor şi studenţilor pentru documentare, cercetare, inovare şi analiză comparată.
Stimularea creativitivităţii în elaborarea şi susţinerea lucrărilor, referatelor, proiectelor, etc.
Stimularea elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de lucrări practice, prin folosirea sau prin
prezentarea noilor tehnologii.
Prezentarea / diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale, elaborate şi aplicate
interdisciplinar, în sprijinul formării competenţelor conform standardelor de pregătire profesională din domeniile şi
specializările date.
Prezentarea unor date esenţiale, informaţii relevante şi utile din domeniile specificate
(specializările
electrotehnică, electronică şi automatizări, telecomunicaţii, electromecanică, energetică, mecatronică, metrologie),
cu scopul realizării unui suport de documentare, pentru sprijinirea învăţării permanente prin perfecţionare,
reconversie profesională sau actualizarea / diversificarea cunoştinţelor şi motivarea pentru educaţie permanentă.
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LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Sălaj, Loc. Simleu-Silvaniei, Str. M. Kogalniceanu nr. 11,
Tel./Fax: 0040 260 678 489; Fax: 0040 360 814 584;
web: www.colim.ro; E-mail: maniu@colim.ro; ctim_simleu@yahoo.com
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Taxa de participare pentru profesori este de 40 RON/persoană (cheltuielile pentru pregătirea mapelor,
diplomelor de participare şi editarea unui CD cu ISSN conţinând toate lucrările trimise);
Pentru elevi şi studenţi nu se percepe taxă de participare;
Fiecare lucrare poate avea unu sau mai mulţi autori; taxa de participare se achită individual;
Taxa se achită în contul: RAIFFEISEN Sucursala Şimleu Silvaniei RO20RZBR0000060016519898
Pe ordinul de plată se vor trece datele de identificare (numele, şcoala, localitatea) şi specificaţia: pentru
Simpozionul Naţional „Edmond Nicolau”;
Vă rugăm să menţionaţi, în mesajul prin care confirmaţi înscrierea, numărul „ordinului de plată/încasare” cu
care a fost achitată taxa de participare;
Inscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere;
Fişa de înscriere (anexele 1, 2) se va trimite împreună cu lucrarea, cu specificaţia secţiunii, până în data de 15
aprilie 2014, în format electronic pe adresa: SEN.2014@yahoo.com
Cazarea profesorilor şi elevilor din alte locaţii se poate face la cerere, cu rezervare – opţiunea va fi precizată în
fişa de înscriere (detalii la persoana de contact);
TERMENUL DE ÎNSCRIERE: 15 aprilie 2014- lucrările trimise ulterior pot fi susţinute fără a fi incluse în
CD.

Criterii de tehnoredactare a lucrării:
-

Formatul paginii: A4, margini: stânga: 3 cm, dreapta: 2,5 cm, sus: 2,5 cm; jos: 2,5 cm;

-

Fontul utilizat: Times New Roman, normal, mărime 12, spaţierea rândurilor: 1,5, aliniere stânga-dreapta.

PROGRAMUL SESIUNII:
900 - 930
930 - 1030
1030 - 1430
1430 - 1500

Primirea participanţilor la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, Şimleu Silvaniei
Deschiderea sesiunii (în plen)
Desfăşurarea programului pe secţiuni
Festivitatea de premiere

ORGANIZATORI
Prof. dr. Stelian FLONTA - director - Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Prof. dr. ing. Liliana CÎMPAN - director adjunct - Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei

COLABORATORI
Prof. Gheorghe Bancea - inspector şcolar general ISJ Salaj
Prof. Maria Pop - inspector şcolar general adjunct ISJ Salaj
Prof. Dragoş Ionel COSMA – inspector general MEN
Prof. Rodica COSTACHE– inspector şcolar de specialitate ISJ SĂLAJ

UNIVERSITATEA
TEHNICA DIN
CLUJ-NAPOCA

INSPECTORATUL
ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
SĂLAJ

COLEGIUL TEHNIC
„IULIU MANIU”
ŞIMLEU SILVANIEI

PARTENERI
Weiss Manfrẻd Secondary Technical Vocational, Budapesta,Ungaria
I.I.S.L.Luzzatti, Mestre, Italy
Asociatia Centrul Cultural Italian, Oradea

ECHIPA ORGANIZATORICĂ
Martin BAGOLY – profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Avram UNGUR– profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Alinda TEUJDEA- profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Laura MAG- profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Mureşan Alexandru– profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Mariana NOSAL – profesor Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei

COMITETUL STIINTIFIC
Prof.dr.ing. Catalin POPA - prorector - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Prof.dr.ing. Liviu MICLEA – decan- Facultatea de Automatică şi Calculatoare - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Prof.dr.ing. Valeriu PATRICIU- director CSUD – Academia Tehnică Militară Bucureşti
Prof.dr.ing. Honoriu VǍLEAN – director departament Automatică - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Conf dr.ing. Adrian TULBURE - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Conf. univ. dr. Emilian CEUCA - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la următoarele adrese:
1.
2.
3.
4.

E-mail: SEN.2014@yahoo.com
Web: www.sen2014.colim.ro
Stelian Flonta - tel. +40788706651; e-mail: sflonta@colim.ro
Liliana Cîmpan - tel. +40764928461; e-mail: clilianareli@yahoo.com

