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„Comunicarea înseamnă talentul de a înţelege că nu suntem la fel” (Octavian Paler) 
 
 

Obiectiv general: 
 

Eficientizarea comunicării în sistemului de învăţământ prin utilizarea creativă a tehnologiilor 
moderne de comunicaţii, a noilor forme de comunicare în spaţiul european. 

Principalul factor în evoluţia, dezvoltarea şi afirmarea oricărei instituţii este calitatea comunicării la 

toate nivelurile, sub toate aspectele, pe scurt comunicarea adult-adult, adult-elev. Simpozionul îşi propune 

tratarea aspectelor comunicării sub cele trei forme menţionate mai jos, în cele trei secţiuni.  

 
Secţiuni:  
 
1. Comunicarea în spaţiul european (exemple de bună practică prin participarea la proiecte 

europene Comenius, Grundving, Leonardo da Vinci, etc.); 
2. Tehnologia informaţiei, tehnologiile moderne de comunicaţii – un alt mod în care trăim, 

lucrăm şi interacţionăm (CDŞ, CDL, activităţi extracurriculare, referate, studii, etc.); 
3. Educaţia ecologică realizată prin activităţi extracurriculare. 
 
Grup ţintă: 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, părinţi interesaţi. 

 
Data desfăşurării activităţii: 19 aprilie 2013, ora 10

00 

 

Parteneri în proiect: 

• Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova 
• Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova 
• Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova 
• Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova 
• Liceul Piatra Olt, Judeţul Olt 
• Liceul cu Program Sportiv Târgul Jiu, judeţul Gorj 
• Şcoala cu clasele I-VIII Perieni, judeţul Vaslui 
• General secondary school – Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte „Peyo Yavorov”, Varna, 

Bulgaria 
• General secondary school – Michelberg Gymnasium, Geislingen an der steige, Germany 
• General secondary school – Publiczne Gimnazjum im. Pawla II, Wieliczki, Poland 
• General secondary school – Özel Izmir Marti Anadolu Lisesi, Güzelbahce-Izmir, Turkey 
• General secondary school – Escola Secundária Mouzinho da Silveira, Portalegre, 

Portugal 
 

 



 
 

Regulament de participare 
 
Informaţii de natură organizatorică:  

• Lucrările  însoţite de formularul de inscriere şi dovada achitării taxei de participare (chitanţa scanată) 

se vor trimite, până la data 15 aprilie 2013, în format electronic, la următoarea adresă: 

scoala21craiova@yahoo.com cu subiectul simpozion.  
• Formularul de înscriere, Anexa 1,  se poate descărca de pe site-ul şcolii: www.gheorghetiteica.ro, 

secţiunea Anunţuri, site-ul Casei Corpului Didactic: www.ccddj.ro şi va fi completat de fiecare 

participant (chiar dacă lucrarea are doi autori);  

• Taxa de înscriere la simpozion este de 30 lei/ participant şi se achită la secretariatul şcolii pe bază de 

chitanţă, sau în contul RO78RNCB0140108842490001, deschis la BCR, cu menţiunea pentru 

simpozion. 
• Prezenţa la desfăşurarea lucrărilor sesiunii de comunicări este obligatorie pentru participanţii din 

judeţul Dolj. 

 
 
Recomandări privind redactatrea lucrărilor 
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

 

-Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă, să aibă 

originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.  

 

-Lucrările vor avea 2-4 pagini, format A4; setarea paginii: Sus – 2 cm; Jos – 2 cm; Stânga – 2 cm, Dreapta – 

2 cm. 

 

-Materialul va fi tehnoredactat obligatoriu cu diacritice. Materialele care nu îndeplinesc condiţiile nu vor fi 

publicate. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine autorilor. 
 

-Materialul trebuie să înceapă cu titlul, urmat de autor (numele dumneavoastră), şcoala, localitatea unde 

profesaţi. Apoi urmează conţinutul şi bibliografia. 

 

-Titlul va fi scris cu caractere Times New Roman 14, Bold, Center. 

 

-La 1,5 rând va fi trecut autorul: nume şi prenume, instituţie, localitate  caractere Times New Roman 12, 

Bold, aliniat la dreapta (Align Text Right). 

 

-Conţinutul lucrării va fi redactat în Microsoft Word 2003 sau 2007, caractere Times New Roman 12, la 

1,5 rânduri, aliniat stânga – dreapta (justify). 

 

-Bibliografia este obligatorie şi va respecta ordinea: autor, titlu lucrare, editura, localitatea, anul. Titlurile de 

cărţi se trec în limba originală şi se scriu cursiv (italic). 

 

-Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.  

 
Mod de certificare a participării: diplomă de participare şi un exemplar din cartea cu ISBN ce va conţine 

toate publicaţiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 


