
Simpozion  naţional  de comunicări ştiinţifice în domeniul  
informaticii 

„INFO-PRACTIC” 
SLATINA,  10.05.2019 

 
 
 

☺ Obiectiv general: 

 Promovarea informaticii ca fiind una din cele mai importante ştiinţe exacte, a spiritului de 

competiţie şi performanţă a elevilor, urmărindu-se formarea şi dezvoltarea imaginaţiei creative a 

acestora, sporirea interesului pentru această disciplină. 

 

☺  Obiectivele  specifice: 

O1  -   Sporirea legăturilor dintre profesorii de informatică din diferite judeţe; 

O2 - Promovarea unor tehnici şi modalităţi de lucru atractive în vederea valorificării 

experienţelor dobândite în procesul de învăţământ; 

O3 - Stimularea interesului pentru o abordare modernă a metodelor utilizate la informatică; 

O4  -  Evidenţierea aspectului  aplicativ al informaticii; 

O5  -  Evidenţierea aspectului  interdisciplinar al informaticii; 

 

Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” se 

adresează tuturor  elevilor şi cadrelor didactice cu preocupări în domeniu. 

 

►Secţiunile simpozionului 

1. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru profesori 

2. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi 

 

►Etapele  simpozionului 

☺ Fiecare cadru didactic îşi va anunţa intenţia de participare până la data de 21 aprilie 2019 

prin trimiterea FIŞEI DE ÎNSCRIERE la următoarea adresă electronică 

simpozioninfopractic@gmail.com,  precizând secţiunea, şcoala, autorul / autorii lucrării, adresa 

exactă, modul de participare (participare directă / participare numai cu lucrare). 
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☺ Lucrările şi copia chitanţei care să certifice plata taxei de participare vor fi trimise  până la 

data 8 mai 2019 la următoarea adresă electronică: simpozioninfopractic@gmail.com sau prin poştă 

pentru: profesor Claudia Luță, Liceul Tehnologic  “Alexe Marin” localitatea  Slatina  str. Cireaşov, 

nr.10, județul Olt, cu specificaţia: Simpozion naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul 

informaticii „INFO-PRACTIC” 

☺ Taxa de  participare (numai pentru cadrele didactice)  este  de 25 RON, expediată pe 

adresa Claudia Luță, Liceul Tehnologic “Alexe Marin” localitatea  Slatina  str. Cireaşov, nr.10, 

județul Olt. Taxa de  participare  include cheltuielile legate de  publicarea lucrării şi realizarea 

mapei de participare. 

Observaţie: Pentru elevi nu se achită taxă de participare.  

☺ Data desfăşurării simpozionului: 10.05.2019 

Dacă din motive obiective nu ne puteţi onora cu prezenţa, diplomele se vor expedia prin poştă 

la adresa indicată în fişa de înscriere. Toţi participanţii vor primi diplome de participare. Relaţii 

suplimentare se pot obţine la adresele menţionate anterior. 

►Redactarea lucrărilor  

Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singura parte, la un rând, cu margini egale 

de 20 mm (text aliniat “justified” cu Times New Roman 12) cu caractere romaneşti, titlul va fi scris 

cu majuscule (Times New Roman 12 Bold),centrat; la doua rânduri de titlu se va scrie profesia, 

numele prenumele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la 

sfârşitul lucrării,în cazul referatelor realizate de elevi se va specifica profesorul îndrumător. 

Lucrările susţinute se vor încadra în tematica simpozionului, vor avea cel puţin 3 pagini.  

Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăși 10 minute şi se va face cu echipamente la alegere, 

precizate în fişa de înscriere, puse la dispoziţie de unitatea organizatoare. 

 

►Programul  de desfăşurare al simpozionului 

 10 mai 2019 

☺ 14.00 – 14.30   Socializarea participanţilor 

☺14.30 -15.00  Festivitate  de deschidere 

☺ 15.00 - 17.00 Desfăşurarea simpozionului 

☺ 17,00 - 19,00 Concluzii şi înmânarea diplomelor 

 

Vă rugăm să aveţi în atenţie următoarele: 

Vom edita un CD al simpozionului cu ISSN care să cuprindă toate materialele prezentate, de 

aceea vă rugăm să le însoţiţi de prezentare în format digital. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

la Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul 

informaticii „INFO-PRACTIC” 

Slatina, 10.05 .2019 

 
 
 
 
Numele şi prenume cadrului didactic: .....................................…………… 

 

Date de contact: e_mail: ..................................., nr. tel: .............................. 

 

Elev/elevi implicaţi: ..................................................................................... 

 

Şcoala de provenienţă: ………………………………………………......... 

 

localitatea: .......................................... judeţul: ............................................. 

 

Adresa pentru corespondenţă: ....................................................................... 

 

Tema lucrării: …………………………………………………………….... 

 

Număr autori: ……………………………………………………………… 

 

Secţiunea în care se încadrează lucrare: ………………….......................... 

 

Echipament necesar pentru prezentare ........................................................ 

 

 

Confirmarea prezenţei                            Da                                             Nu 

 

 

 




