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REGULAMENT 

 
Argument 

Suntem în epoca în care astronomia şi telecomunicaţiile au  spectaculoase 
rezultate. Din dorinţa de a familiariza elevii şi profesorii cu cele mai noi domenii de 
cercetare, se impune desfăşurarea a cât mai multor programe în care astronomia şi 
telecomunicaţiile  să fie în centrul  atenţiei tuturor.  

Ediţia din anul şcolar 2015-2016 a Simpozionului „De vorbă prin Univers”, devenită 
o manifestare tradiţională a   Colegiului Tehnic de Postă şi Telecomunicaţii „Gheorghe 
Airinei” din Bucureşti,  este centrată pe ideea de a prilejui schimburi de experienţă  
interactivă, de a valoriza  demersurile didactice, de a încuraja acţiunile care permit 
asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională continuă. 

Prin toate aceste demersuri dorim să punem în valoare obiectivul general,  acela de 
a promova creativitatea ca motor al inovaţiei şi factor cheie în dezvoltarea competenţelor 
personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 
Scop 

Formarea de compeţente în domenii conexe activităţii de predare-învăţare  care să-
i ajute pe elevi dezvoltându-le spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi 
dorinţa de a-şi exprima opiniile 

 
Obiectivele specifice 

• Stimularea interesului pentru ştiinţă şi tehnică 

• Familiarizarea cu cele mai moderne metode de cercetare în domeniul astronomiei 
şi al telecomunicaţiilor  

• Transferarea şi integrarea cunoştinţelor în contexte noi, transdisciplinare, 
interdisciplinare, pluridisciplinare 

• Facilitarea accesului cadrelor didactice  la informaţie, consiliere metodică şi formare 
continuă 

Tema  
1. Secţiunea 1: Astronomia – ştiinţa cunoaşterii şi explorării Universului 
2. Secţiunea 2: Telecomunicaţii – domeniul comunicaţiilor la distanţă 

 
 

Perioada / data de desfăşurare  - 18.05.2016  

 
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic P.Tc. 
,,Gheorghe Airinei” din Bucureşti 



                       

 

       

                                      

   
Grup ţintă 
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul  preuniversitar, agenţilor 
economici şi altor membrii ai comunităţii locale 
  
 

Parteneri:  

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti   

Casa Corpului Didactic Bucureşti 

Asociaţia Astronomică Urania 

TeleKom România 

Dotrotelecom 

 

 

Coordonatori: 

Inspector de specialitate ISMB Mioara Marcu 

Director Casa Corpului Didactic Gabriel Vrînceanu  

 

 

Organizator: Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei” Bucureşti 

 

 

Colectivul de organizare: 

Director prof. Octavian Lucian Popa 

Director adj. prof. Dana Zloteanu  

Director adj. prof. Adriana Trifu 

Prof. ing. Otilia Georgescu 

Prof. ing. Ion Paul 

Prof. ing. Florina Mîndrilă  

Prof. ing. Mirela Lie 

Prof. ing. Veronica Sandu 

Prof. ing. Monica Mihai   



                       

 

       

                                      

   

 

 

 

 

 

 

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru lucrările care nu respectă termenul de 

predare sau condiţiile de redactare! 

 
 

Participarea dumneavoastră ne onorează! 
 

 
 
 
 
 

RECOMANDĂRI  PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

−−−− Lucrarea propriu-zisă  se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 
20 mm (text aliniat „justifiy”) cu caractere româneşti. 

−−−− Titlul şi tema la care se încadrează vor fi scrise cu majuscule (Times New 
Roman 14 Bold), centrat. 

−−−− Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), 
aliniat la stânga. 

−−−− La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New 
Roman 12). 

−−−− Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc).  

−−−− Numărul de pagini al lucrărilor să fie cuprins între 2 şi 4. 

−−−− Documentul care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei: 
numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată). 

−−−− Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, 
localitate, an). 

−−−− Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă 
de participare. 

−−−− Lucrările se vor înainta organizatorilor electronic până la 14 mai 2016, pe adresa:   
simpozionairinei@gmail.com  împreună cu fişa de înscriere. 

Lucrările  şi materialele simpozionului vor fi publicate pe un DVD,  cu ISSN. 
Autorii îşi vor asuma răspunderea că lucrarea prezentată la Simpozion este rezultatul 
propriilor activităţi şi respectă legea drepturilor de autor. 

 
Ora 

 
PROGRAMUL    ACTIVITĂŢILOR: 

 
9, 30 

 
- Deschiderea  oficială  cu  primirea  

participanţilor 
10, 00 - Întâlnirea   în   plen.   Luarea   cuvântului   de 

       către oficialităţile  invitate 
10, 30 - Prezentarea  lucrărilor 
14, 00 - Evaluarea  activităţii. 

       Închiderea oficială a activităţii 
  


