
1 
 

 
 
 

SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN  
“TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” 

 
 

În data de 19 februarie 2022 se va desfăşura la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” 

simpozionul interjudeţean „TIC în învăţământul preuniversitar” (ediţia a VIII-a). 
 

Temele simpozionului pentru fiecare dintre cele două secţiuni: 
 

1. Comunicări ştiinţifice ale profesorilor 

✓ Proiectele din domeniul STEM și beneficiile lor 

✓ Educația digitală în contextul situației actuale 

✓ Utilizarea IT în dezvoltarea gândirii științifice în domenii conexe disciplinei informatică 

✓ Utilizări prezente și viitoare ale roboticii și inteligenței artificiale 

2. Comunicări ştiinţifice ale elevilor 

✓ Activități STEM și beneficiile lor 

✓ Proiectarea și imprimarea 3D  

✓ Siguranța în mediul online  

✓ Implicarea elevilor în proiecte comunitare 

 

Lucrările vor fi realizate folosind instrumentele puse la dispoziţie de tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor. 

Participarea la simpozion este online / indirectă. 

Lucrările vor fi trimise la adresa simpoziontic@gmail.com, pana in data de 13 februarie 2022. 
 

Autorii care trimit lucrări după această dată sau trimit lucrări care nu respectă condițiile de 

tehnoredactare primesc diplomă de participare, dar articolele nu se vor regăsi în revista electronică. 

 

Lucrările înscrise trebuie să conţină contribuţii personale. 
 

Recomandări privind redactarea lucrărilor: 
 

1. Tehnoredactare folosind Microsoft Word; 

2. Formatul paginii A4; 

3. Margini pagină: sus 2 cm, stânga: 3 cm, jos: 2 cm, dreapta: 2 cm; 

4. Font Times New Roman, dimensiune 12, distanţa între rânduri 1,5; 

5. Titlul lucrării: font Times New Roman, mărime 14, bold; 

6. Subtitluri: font Times New Roman, mărime 13, italic; 

7. Bibliografie la sfârşitul lucrării 

8. Se vor folosi diacritice 
 

Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării. 
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Simpozionul va avea două secţiuni: 
 

1. Comunicări științifice ale profesorilor 
 

▪ Evaluare: Fiecare participant va primi CD-ul/DVD-ul cuprinzând revista cu cod ISSN şi diploma de 

participare. 
 

▪ O lucrare poate avea cel mult doi autori. 
 

▪ Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu 

respectă cerinţele de redactare. 
 

2. Comunicări științifice ale elevilor 
 

Fiecare elev poate participa cu maxim 2 lucrări. Lucrările pot fi realizate individual sau în echipă. 

Fiecare echipă poate avea cel mult 2 componenți. Fiecare lucrare înscrisă poate avea un cadru didactic 

îndrumător. Un profesor poate participa ca îndrumător cu maxim trei lucrări. 
 

În cadrul acestei secțiuni se vor acorda diplome și premii astfel: 
 

▪ Diplomă de participare fiecărui elev 
 

▪ Adeverință care să ateste implicarea profesorilor îndrumători ai elevilor în pregătirea acestora pentru 

concursuri și comunicări științifice 
 

▪ Premiul I, premiul II, premiul III, mențiuni 

 
 

Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere pe care organizatorii o vor pune la dispoziţia 

participanţilor. 
 

Diplomele vor fi trimise participanţilor până pe data de 20 aprilie 2021. 
 

Fişa de înscriere și materialele trebuie trimise într-un singur e-mail la adresa: 

simpoziontic@gmail.com. 

 

OBSERVAŢII: 
 
▪ Materialele prezentate se vor regăsi pe CD-ul/DVD-ul  simpozionului, care are acordat cod ISSN.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


