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Argument: 

În mileniul informației rapide, prezența computerului și a tehnologiei în viața noastră este 

indispensabilă. Se spune că informația se află „la un clic distanță de noi”,  deci interesul pentru 

tehnologia informației crește exponenţial, odată cu dezvoltarea acesteia.  

Utilizarea Internetului, ca sursă de informare, a softurilor educaţionale şi a aplicaţiilor 

mobile devine parte integrantă a procesului instructiv-educativ. De aceea, considerăm a fi 

importantă orice oportunitate de evidenţiere a exemplelor de bună practică în utilizarea 

computerului la clasă sau în activitatea extracurriculară şi extraşcolară. Prin activităţile 

simpozionului, cadrele didactice şi elevii au posibilitatea de a evidenţia măsura în care, prin 

intermediul tehnologiei, au reuşit să/să-şi dezvolte, mai uşor, anumite competenţe generale sau 

specifice. De asemenea, ne dorim să creăm cadrul unui context de educaţie non-formală prin care să 

sprijinim dezvoltarea competenţelor de comunicare şi digitale, a competenţelor interpersonale, de 

învăţare de la egali.  

 

Scop: 

Identificarea unor metode şi tehnici eficiente de integrare a softurilor educaţionale, a unor 

aplicaţii mobile şi, în general, de media electronică şi tehnologii informaţionale şi de comunicaţie  în 

activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

 

Teme: 

1. „E-learning în procesul de predare-învăţare-evaluare” – pentru cadre didactice 

2. „Calculatorul în activitatea elevului/cadrului didactic” – pentru elevi/cadre didactice 

3. „Aplicația mea preferată” – pentru elevi/cadre didactice 
 

 

 

Locul şi data desfăşurării: 

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”  din Sibiu, 5 aprilie 2019. 
 

 

Programul activităţilor: 

17
15

- 17
30

 - primirea participanților 

17
30

- 18
30

- prezentare lucrări elevi 

18
30

- 19
30

- prezentare lucrări profesori 

19
45

- 21
00

- discuții 

 

Regulament 

Condiţii generale 

1. Înscrierea participanţilor se face prin transmiterea Acordului de participare, a scanărilor şi a 

Lucrării, între 10-20 martie 2019, online, pe adresa: dualpcsb@gmail.com.  

La subject/subiect vă rugăm precizați: pentru Simpozionul DUAL PC. 

Acordul de participare, completat şi semnat cu pix albastru, va fi scanat şi transmis împreună cu 

fişierul Microsoft Word al Lucrării. 

2. Se admite participarea a maxim două cadre didactice, respectiv a maxim doi elevi, cu o lucrare. 

mailto:dualpcsb@gmail.com


3. Fiecare cadru didactic poate participa cu o singură lucrare, în calitate de autor, şi/sau poate fi 

coordonator pentru o singură lucrare înscrisă la secţiunile pentru elevi, deci maxim 2 lucrări pe 

profesor. 

4. Se admite participarea elevilor din clasele 5-12, indiferent de profil sau specializare. 

5. Lucrările elevilor pot maxim 2/două cadre didactice îndrumătore/coordonatore. 

6. Participarea poate fi directă sau indirectă, lucru care se va menţiona în fişa de înscriere. 

7. Pentru prezentare vor fi puse la dispoziţia participanților laptop şi videoproiector. Dacă este nevoie 

de anumite aplicații instalate pe laptop trebuie anunțat până în 16 martie 2019, când vă înscrieți. 

 

Condiţii de redactare a lucrării 

8. Lucrarea va fi redactată în Microsoft Word, respectând cerinţele: 

 Numele fișierului: județul, calitatea, nume, prenume. 

Ex:  Sibiu, prof. Diana Chirilă.docx 

 Sibiu, elev Maria Chidu.docx 

 Lucrarea va cuprinde maxim 4 pagini, în format A4. 

 Titlul lucrării: Times New Roman, de 14, îngroşat, aliniat la centru.  

 Numele şi prenumele: aliniat la dreapta, pe prima pagină.  

 Textul lucrării:  Times New Roman, de 12, distanţă între rânduri Single, aliniere Justify 

(stânga-dreapta). 

 Marginile paginii: stânga 2.5cm, dreapta 2cm, sus 2cm, jos 2cm. 

 Redactarea lucrării se va face cu diacritice.  

 Paginile lucrării nu se vor numerota. 

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrări, respectând ordinea: nume, prenume autor, titlu 

lucrărare, localitate, editură, anul apariţiei. 

9. Nerespectarea condiţiilor de redactare atrage după sine excluderea materialului din publicaţie. 

10. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine, în exclusivitate, autorilor, 

care îşi asumă consecinţele nerespectării drepturilor de autor. 

11. Pentru participare directă/indirectă, fiecare cadru didactic/elev va primi publicaţia cu ISSN-ISBN a 

simpozionului, în format electronic, pe adresa de e-mail comunicată organizatorilor. 

12. Pentru participare directă, fiecare cadru didactic/elev va primi diplomă de participare la simpozion, 

în baza tabelului de prezenţă.  

13. Participanţii care doresc achiziționarea variantei tipărite a revistei „Simpozion Dual PC”, vor 

accepta plata unei taxe de 40 lei, pe care o vor depune în contul ASOCIAŢIA PRICHINDEII 

CARAGIALE, cont bancar RO41BTRLRONCRT0447955201. Dovada plăţii, împreună cu acordul 

de parteneriat şi fişa de înscriere se vor trimite scanate, până în 20 martie 2019 pe adresa de e-mail 

dualpcsb@gmail.com, cu confirmare de primire. 

 

 

Contact 

 

prof. Chirilă Diana,  dualpcsb@gmail.com 

 

prof. Naicu Cosmina, scoalailcsb@yahoo.com 

 
 

http://sc16caragiale.ro/contact/scoalailcsb@yahoo.com


Secţiunea: 

Titlul lucrării:   

Unitatea școlară, județ: 

Email: 

Tip de participare: DIRECTĂ /INDIRECTĂ (se încercuieşte varianta pentru care se optează) 

 

ACORD PROFESOR PARTICIPANT 

 

Prin trimiterea lucrării îmi dau acordul ca lucrarea mea să fie tipărită de către organizatorii 

concursului „Dual PC”- concurs național de utilizarea calculatorului și a simpozionului.  

Prin semnarea acestui acord îmi dau consimțământul ca datele mele personale (nume, județ, 

școală), să fie folosite în cadrul activităților legate de Simpozion și Concursul Dual PC, pe termen 

nelimitat: la afișaje în școală; pe site-ul dualpc.ro, isjsb.ro și site-uri parteneri; în revista 

Simpozion Național Dual PC etc. 

 

Nume profesor  ................................................. 

Semnătura profesor  .................................................     

 

 

 

Secţiunea: 

Titlul lucrării:   

Unitatea școlară, județ: 

Email: 

Tip de participare: DIRECTĂ /INDIRECTĂ (se încercuieşte varianta pentru care se optează) 

 

ACORD ELEV PARTICIPANT 

Prin trimiterea lucrării îmi dau acordul ca lucrarea mea să fie tipărită de către organizatorii 

concursului „Dual PC”- concurs național de utilizarea calculatorului și a simpozionului.  

Prin semnarea acestui acord îmi dau consimțământul ca datele mele personale (nume, județ, 

școală), să fie folosite în cadrul activităților legate de Simpozion și concursul Dual PC, pe termen 

nelimitat: la afișaje în școală; pe site-ul dualpc.ro, isjsb.ro și site-uri parteneri; în revista 

Simpozion Național Dual PC etc. 

 

Nume tutore elev,       Nume elev, 

.................................................    ................................................. 

Semnătura tutore elev,     Semnatură elev,  

.................................................    ................................................. 


