LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI
STR. CASTANILOR, NR 3
TELEFON: 0235318122
FAX: 0235318614
Email : lspvaslui@yahoo.com
Web : http://stefanprocopiu.vaslui.rdsnet.ro

INVITAŢIE
Motto:
“ Tehnica reprezintă fantezia realităţii”
Lucian Blaga

Cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind prestigiul
dumneavoastră profesional, avem onoarea de a vă invita să participaţi la

Ediţia a XI-a, VASLUI, 19 mai 2017

„TEHNOLOGIE ŞI SOCIETATE”
LICEUL „ŞTEFAN PROCOPIU” VASLUI
Str. CASTANILOR, Nr. 3, VASLUI, jud. VASLUI, cod 730151
0235 318122/0235318614
lspvaslui@yahoo.com
site: http://lspvs.ro/

SCOPUL MANIFESTĂRII
Concursul 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 programe europene.

GRUPUL ŢINTĂ
Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul tehnologic preuniversitar,
studenţilor, agenţilor economici şi altor membri ai comunităţii locale.

SECŢIUNILE CONCURSULUI





Secţiunea A: Strategii didactice în predarea disciplinelor în învăţământul profesional şi tehnic.
Secţiunea B: Noile tehnologii – o provocare pentru învăţământul românesc. Modele de proiecte
europene privind implicarea elevilor/studenţilor pe piaţa europeană – exemple de bune practici.
Secţiunea C: Actualităţi din domeniul specializării în sprijinul învăţării permanente. Metode de
evaluare pentru obţinerea competenţelor vizate.
Secţiunea D: Creativitatea elevilor.

OBIECTIVE
O1: Dezvoltarea interesului elevilor şi studenţilor pentru documentare, cercetare, inovare şi analiză
comparată. Stimularea creativităţii în elaborarea şi susţinerea lucrărilor, referatelor, proiectelor.
O2: Stimularea elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de lecţii şi lucrări
practice, prin folosirea sau prin prezentarea noilor tehnologii.
O3: Prezentarea / diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale,
elaborate şi aplicate interdisciplinar, în sprijinul formării competenţelor conform standardelor de pregătire
profesională.
O4: Prezentarea unor date esenţiale, informaţii relevante şi utile, cu scopul realizării unui suport de
documentare, pentru sprijinirea învăţării permanente prin perfecţionare, reconversie profesională sau
actualizarea / diversificarea cunoştinţelor şi motivarea pentru educaţie permanentă.

COORDONATORII CONCURSULUI NAŢIONAL „EDMOND NICOLAU” 2017












DRAGOŞ IONEL COSMA – Inspector General M.E.N.
GABRIELA PLĂCINTĂ – Inspector Școlar General I.S.J. Vaslui
ANA CRISTIANA BOTAN – Inspector Școlar General Adj. I.S.J. Vaslui
MARIA CIULEI – Inspector pentru învățământ profesional și tehnic I.S.J. Vaslui
GINA CUCOȘ – Director Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
SILVIA DANIELA IONAȘCU – Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
INA CLARA VLAD – Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
IONELA BUSUIOC– Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
CRISTIAN ALISTAR – Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
BACOȘCĂ BICĂ MARIANA – Profesor Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
TRIFAN ELENA DIANA - Profesor Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui

PARTENERI








MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
AGENŢI ECONOMICI DIN VASLUI

INVITAŢI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” – IAŞI
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor
 Prof. univ. dr. ing. Ion Bogdan


Ș. l. Dr. Ing. Cristian Aghion

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
 Conf.dr. ing. Poboroniuc Marian
Facultatea de Mecanică
 Prof. dr, ing. Doroftei Ioan
 Conf. Dr. Ing. Prisăcaru Gheorghe
Personalităţi cu impact asupra activităţilor specifice concursului.
Reprezentanți ai agenților economici, din diverse domenii de activitate.
Reprezentanți ai Camerei de Industrie și Comerț.
COMITETUL TEHNIC

















DRAGOŞ IONEL COSMA – Inspector General M.E.N.
GABRIELA PLĂCINTĂ – Inspector Școlar General I.S.J. Vaslui
ANA CRISTIANA BOTAN – Inspector Școlar General Adj. I.S.J. Vaslui
MARIA CIULEI – Inspector pentru învățământ profesional și tehnic I.S.J. Vaslui
GINA CUCOȘ – Director Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
SILVIA DANIELA IONAȘCU – Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
INA CLARA VLAD – Director adj. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
DAN HĂULICĂ - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
AUREL DUMITRU - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
DASCĂLU ADRIAN- Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
DIANA STATE - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
CRISTI CIULEI - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
IONEL CUCORANU - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
SILVIA BÎRCĂ - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui
IGNAT SMĂRĂNDIŢA - I.S.J. Vaslui
SOROCEANU MIHAELA - Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui

COLABORATORI / PARTENERI
Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Bârlad - prof. Irina Elena Chiriac, prof. Mihaela Păiș, prof. Mihaela Ilie
Liceul Tehnologic Petru Rareș Bârlad - prof. Olimpia Tănase, prof. Florin Chirilă
Liceul Tehnologic Ion Mincu Vaslui - prof. Maria Robu, prof. Marinela Toma
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş – prof. Livia Pop
Colegiul Tehnic Radu Negru Galaţi , prof. Mirela Onisor, prof. Irina Aura Manolache,
Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea - Prof. Mariana Marica, prof. Ion Vlăsceanu
Colegiul Tehnic Ion Creanga Târgu Neamţ – prof. Gheorghe Sauciuc
Colegiul Tehnic Energetic Constanţa – prof. Claudia Niţu
Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia – prof. Jana Popa
Colegiul Tehnic Remus Băduleț Brașov – prof. Doina Banu
Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj Napoca – prof. Lucia Pop, prof. Ionel Ilie Conţ
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Şimleul Silvaniei – prof. Liliana Cîmpan, prof. Martin Bagoly
Colegiul Tehnic Reşiţa, – prof. Franţ Martin
Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea – prof. Silviu Roiti
Liceul Tehnologic Electromureş Tg. Mureş – prof. Mihaela Pintea
Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, jud. Cluj – prof. Cristian Dragoș

18 mai 2017 - Activităţi organizatorice: primirea invitaţilor, organizarea standurilor.
19 mai 2017 - ora 9.00 – Sosirea participanţilor
ora 9.30 – Deschiderea oficială a simpozionului
ora 11.00 – Activităţi pe secţiuni
ora 14.00 – 15.00 Pauză
ora 15.30 – Feed-back

Persoane de legătură:
Secţiunea A:
Prof. Silvia Bîrcă; tel. 0745402939 Email: sbirca@yahoo.com
Prof. Maria Ciulei; tel 0747115852; Email: ciuleimaria@yahoo.com
Secţiunea B:
Prof. Ina Clara Vlad – telefon 0742024231, e-mail: vlad_ina2000@yahoo.com
Secţiunea C:
Prof. Silvia Daniela Ionaşcu - tel. 0722228399, dnionascu@yahoo.com
Secţiunea D:
Prof. Elena Diana Trifan - telefon 0726386253, e-mail: elenadianat@yahoo.com

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMENE LIMITĂ
Concursul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul tehnologic
preuniversitar şi studenţilor. Aceştia pot participa individual sau în grup.
Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, noutate şi cu aplicabilitate practică.
Tehnoredactarea descrierii se va face în format doc/docx. În cazul lucrărilor cu autori elevi, este
obligatoriu ca acestea să aibă menţionat şi numele profesorului coordonator. Documentul WORD care
conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei:
numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată).
Descrierea trebuie să aibă următorul format:
Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font utilizat va fi Arial.
Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea de 12, scris cu caractere aldine (bold).
Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu
dimensiunea 11, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. După informaţia despre autori,
lăsaţi două rânduri libere înainte de corpul textului.
Corpul textului trebuie scris cu caractere cursive (italic) sub informaţiile despre autori cu
dimensiunea 10, spaţiere la o singura linie (single), iar lungimea nu poate depăşi 20 linii.
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
(Reguli minime de tehnoredactare: Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei
puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne
de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze).
În cazul produselor de tip machetă funcţională, descrierea trebuie să fie însoţită de imaginea
acesteia şi, de asemenea, trebuie specificate dimensiunile machetei şi condiţiile de funcţionare.
Pentru produsele ce urmează a fi expuse trebuie trimise organizatorilor condiţiile tehnice necesare
a fi asigurate.
Machetele vor fi puse în funcţiune numai de către autori.
Produsele care vor fi înscrise sau livrate după termenele limită specificate în regulament nu vor
mai fi acceptate pentru a fi cuprinse pe DVD.
Înscrierea la simpozion se face la profesorii responsabili pe secţiuni, pe baza fişei de înscriere,
care trebuie să fie însoţită de o descriere a produsului propus sau de un rezumat al lucrării de maxim 3 - 4
pagini, cu specificaţia secţiunii.
Fişele de înscriere se trimit în format scanat, după ce au fost completate şi semnate.
Lista colaboratorilor cu care se va încheia acordul de parteneriat educativ pentru activităţile
Concursului Naţional „Edmond Nicolau” ediţia a XI-a cuprinsă în regulament se poate completa cu şcolile
care solicită aceasta. Formularul de parteneriat va fi completat de şcolile interesate, semnat şi ştampilat,
scanat şi trimis în format jpeg/pdf împreună cu lucrările, urmând a fi validat şi de Liceul “Ştefan Procopiu”
Vaslui şi trimis destinatarului împreună cu materialele simpozionului.

Conform O.M. 5002/02.12.2014, articolul 3, este interzisă solicitarea oricărei contribuţii
financiare de la elevi şi părinţi pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare.

Deoarece Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui dispune de cămin-internat, cazarea elevilor din alte
localităţi se poate face la cerere, cu rezervare – opţiunea va fi precizată în fişa de înscriere (detalii la
persoana de contact Prof. Maria Ciulei; tel 0747115852; Email: ciuleimaria@yahoo.com, iar pentru
profesori se poate asigura rezervarea locului de cazare în regim de hostel contracost.
Participanţii din ţară care călătoresc cu trenul şi doresc să fie preluaţi cu mijloace auto de către
organizatori din gara Vaslui vor apela la persoana de contact Prof. Ina Clara Vlad – telefon 0742024231,
e-mail: vlad_ina2000@yahoo.com.

Termene limită


10.04.2017 – termen limită de înscriere, prin e-mail, la responsabilii
de secţiuni

14.04.2017 – termen limită de trimitere a lucrărilor în format
editabil, prin e-mail, la responsabilii de secţiuni

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră!

CONCURS NAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU
PROFIL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”Ediţia a XI -a, VASLUI, 19 MAI 2017

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – elevi

Numele şi prenumele elevului:
Şcoala, localitatea, judeţul:

Date de contact ale profesorului
coordonator: nume si prenume, telefon, email, adresa de corespondenţă

Secţiunea, tipul produsului:

Titlul:

Confirmarea participării pentru
prezentare:
Mijloace necesare expunerii:
Rezervare pentru cazare la cămin

CONCURS NAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE CU
PROFIL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”Ediţia a XI -a, VASLUI, 19 MAI 2017
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – cadre didactice

Numele şi prenumele:
Şcoala, localitatea, judeţul:

Date de contact: telefon, e-mail, adresa de
corespondenţă:
Secţiunea, tipul produsului:

Titlul:

Confirmarea participării:

□ da

□ nu

Înscrierea pentru prezentarea lucrării în plen:

□ da

□ nu

Mijloace necesare prezentării:

- ce anume:

Rezervare pentru cazare, alte informaţii:

□ da

□ nu

Declaraţie

Subsemnatul / a … ……………………. … …. … … …… … profesor la
… … … … … … … …… ……… … … … ……………… …… declar pe
propria răspundere că lucrarea prezentată de mine la Simpozionul
Naţional EDMOND NICOLAU, ediţia a XI-a, VASLUI 2017, este
rezultatul propriilor activităţi şi respectă legea drepturilor de autor.

Semnătura

Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui
Strada Castanilor, nr. 3,
Loc. Vaslui
Jud. Vaslui
Telefon: 0235318122
Email: lspvaslui@yahoo.com
Nr. înreg.......................................

Scoala…………………….
Strada……………………….
Loc. ………………..............
Jud. ……………………
Telefon:……………………….
Email: …………………………
Nr. înreg................................

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Încheiat astăzi ……………………. între:
1. Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Castanilor, nr. 3, reprezentată prin Prof. Gina
Cucoş, în calitate de director şi Prof. Maria Ciulei în calitate de coordonatori ai Concursului Naţional
,,EDMOND NICOLAU” 2017.
2. Şcoala ..............................................................., Judeţul .........., str. ....................., nr. ....., tel/fax. .........;
reprezentat prin prof. ..................................................... în calitate de director/ coordonator din cadrul şcolii
partenere.
Obiectul parteneriatului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat educaţional îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării CONCURSUI NAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
ELEVII DIN CLASELE CU PROFIL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”Ediţia a XI -a, VASLUI, 19 MAI
2017.
Obligaţiile părţilor:
Instituţia coordonatoare se obligă:
- să mediatizeze regulamentul Concursului
- să desfăşoare activităţile propuse conform regulamentului elaborat;
- să promoveze activităţi culturale cu specific local şi naţional;
- să implice comunitatea locală şi pe toţi cei interesaţi în realizarea cu succes a Concursului;
- să expedieze diplomele participanţilor;
- să mediatizeze rezultatele Concursului
Instituţia parteneră se obligă:
- să promoveze regulamentul de participare ;
- să susţină activităţile Concursuluii;
- să mediatizeze rezultatele obţinute.
- să colaboreze pe toată durata Concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea Concursului.
Clauze finale ale acordului: CONCURSUL NAŢIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVII
DIN CLASELE CU PROFIL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”Ediţia a XI -a, VASLUI, 19 MAI 2017
urmăreşte stabilirea relaţiilor educaţionale între instituţiile de învăţământ din ţară în calitate de parteneri la
activităţile Concursuluii.
Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada martie - iunie
2017.
Prezentul Acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui,
Director,
Profesor Gina Cucoș

Instituția parteneră,
Director,
Profesor:

