
SIMPOZIONUL NAŢIONAL  
„EXPERIENŢE DIDACTICE” 

 
Organizator: LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”, MEDIAŞ 
 
Perioada şi locul de desfăşurare: 18.IV.2018, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş 
 
Perioada de înscriere: 15.I.2018 – 12.IV.2018 
 
Scop:  

- Facilitarea schimbului de experienţe în ceea ce priveşte educaţia  
- Crearea unui dialog transdisciplinar între cadrele didactice 

 
Obiective: 

- Valorificarea experienţelor didactice ale participanţilor, raportate la procesul de învăţare 
şi evaluare 

- Promovarea dialogului şi a schimbului de experienţă între cadrele didactice prin 
redactarea unor lucrări care valorifică: planuri de lecţie, activităţi de învăţare şi de 
evaluare 

 
Comisia de organizare: 
Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria – director 
Prof. dr. Streza Diana – iniţiator proiect 
Prof. Voicea Loredana 
Prof. Boian Alina  
 
Regulament: 
Modalitatea de participare: indirectă 
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Repere orientative şi teme de lucru: 

- Metode şi tehnici de abordare a procesului didactic 
- Creativitate şi originalitate didactică 
- Noi orientări în învăţământul românesc 
- Modalităţi de evaluare 

Recomandări pentru redactarea lucrărilor:  
Toate comunicările vor fi redactate în format Microsoft Word 2007, pe o singură parte, la 

1,5 rânduri, cu margini egale cu 20mm (text aliniat „Justefy”), cu caractere româneşti. Titlul va fi 
scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold. La două rânduri de titlu, se va scrie numele şi 
prenumele autorului şi instituţia de învăţământ, Times New Roman, 12, „Align Text Right”, 
Bold. La două rânduri de numele autorului, se va reda un rezumat al lucrării într-o limbă de 
circulaţie internaţională, Times New Roman, 10, „Justefy”, Italic. La două rânduri de rezumat de 
va redacta lucrarea propriu-zisă, Times New Roman, 12, „Justefy”. Bibliografia se va specifica 
la finalul lucrării, Times New Roman, 12. 

Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate în volumul 
simpozionului, format CD, cotat ISSN 

Lucrările vor avea maximum şapte pagini A4. 
Se admit maxim doi autori pe lucrare. 

Înscrierea participanţilor: se face pe baza fişei de înscriere şi a copiei scanate a chitanţei. 
 Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail:  
simpozion_experiente_didactice@yahoo.com, până la data de 12.IV.2018 



 Contravaloarea taxei de participare se va face: 
- Prin mandat poştal la adresa: Liceul Teoretic „Axente Sever”, strada Avram Iancu, nr. 18, 

cod poştal 551058, loc. Mediaş, jud. Sibiu 
-  Prin virament bancar în contul RO15CRDZ004A089640479001 deschis la Patria Bank 

filiala Mediaş; titular cont Scorobeţ Constantin Daniel. 
Acordul de parteneriat se va completa în două exemplare, semnate şi ştampilate, care vor fi 
scanate şi trimise prin e-mail, până în data de 12.IV.2018. Acesta se va trimite împreună cu 
celelalte documente : lucrarea, fişa de înscriere şi copia scanată a chitanţei.  
Modalităţi de evaluare:  

Lucrările trimise vor fi publicate în volumul simpozionului, format CD, cotat ISSN. 
Costurile aferente publicării volumul şi a redactării diplomelor de participare, 25 de 

lei/autor, vor fi suportate de către participanţi 
 

Persoane de contact: 
prof. dr. Streza Diana – tel. 0745519110, e-mail: diana.streza@yahoo.com 
prof. Voicea Loredana – tel. 0767276132, e-mail: lore_voicea23@yahoo.com 
prof. Boian Alina – tel. 0743142911 , e-amil: alina_faur@yahoo.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „EXPERIENŢE DIDACTICE” 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 
 
AUTORII LUCRĂRII: 
 

1. Numele.....................................................Prenumele:………………….................... 
Specialitatea............................................................................................................... 
Adresa de domiciliu.................................................................................................. 
Telefon fix/ mobil …................................................................................................. 
E-mail ….................................................................................................................... 
Şcoala ….................................................................................................................... 
Adresa şcolii …......................................................................................................... 
 

2. Numele.....................................................Prenumele:………………….................... 
Specialitatea............................................................................................................... 
Adresa de domiciliu.................................................................................................... 
Telefon fix/ mobil …................................................................................................. 
E-mail ….................................................................................................................... 
Şcoala ….................................................................................................................... 
Adresa şcolii ….......................................................................................................... 

 
Titlul lucrării: 
…................................................................................................................................ 

 
 
PARTICIPARE:     □  IN DIRECTĂ         
 
Taxa de participare a fost achitată cu mandat poştal/ordin de plată  nr. 
..................................... 
 
Specificaţi adresa la care doriţi să primiţi corespondenţa:  
□   adresa de domiciliu; □   adresa unităţii de învăţământ. 
 
  
 
 
 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 



 
ACORD DE PARTENERIAT, 

Încheiat astăzi: ......................................... 
 

1. Părţi contractante:  
A. Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş, reprezentat prin director profesor Agîrbiceanu 

Ana-Maria, în calitate de Aplicant 
şi 
B. ................................................................................................, reprezentat prin 

................................................................................................, în calitate de Partener.  
 
2. Obiectul contractului:  
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării 
şi desfăşurării de activităţi în cadrul Simpozionului Naţional „Experienţe didactice”, 18 
aprilie 2018. 
 

3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 

4. Obligaţiile părţilor: 
Aplicantul de obligă:  

- Să informeze şcolile despre organizarea simpozionului 
- Să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului 
- Să distribuie volumul simpozionului în format CD şi diplomele participanţilor 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- Să mediatizeze simpozionul în şcoală 
- Să respecte regulamentul de organizare a simpozionului 

 
5. Durata acordului de parteneriat: 
Acordul de parteneriat se încheie în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării lui 

şi este valabil pe perioada acestui an şcolar, 2017-2018.  
 
Scopul simpozionului:  

- Facilitarea schimbului de experienţe în ceea ce priveşte educaţia  
- Crearea unui dialog transdisciplinar între cadrele didactice 

 
Obiectivele simpozionului: 

- Valorificarea experienţelor didactice ale participanţilor, raportate la procesul de învăţare 
şi evaluare 

- Promovarea dialogului şi a schimbului de experienţă între cadrele didactice prin 
redactarea unor lucrări care valorifică: planuri de lecţie, activităţi de învăţare şi de 
evaluare 

 
 
Aplicant,                                                                                                                             Partener, 
Director, 
Prof. Agârbiceanu Ana-Maria 
 


