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Colegiul Național Bănățean Timișoara 
 

În parteneriat cu: 

Universitatea de Vest Timișoara                    Universitatea Politehnica Timișoara 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș                                          Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 

 

Vă invită cu deosebit respect să participaţi la 

 

Ediţia a XIV-a 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:  COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN, Timişoara, 23 noiembrie 2018 

 

ARGUMENT:  

 

„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai mult.”  
Jean Piaget 

 

SCOPUL: Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice care acceptă provocarea la o 

competiţie loială învăţământului, centrată pe ideea de a munci bine, în favoarea copiilor şi a tinerilor pe 

care părinţii au generozitatea să ni-i încredinţeze. 

 

OBIECTIVE: 

1. Împărtăşirea experienţei cadrelor didactice; 

2. Materializarea colaborării cu alte instituții şcolare din ţară; 

3. Argumentarea ideii că învăţământul funcţional trebuie să se bazeze pe strategii de cunoaştere şi pe 

cunoştinţe cu valoare metodologică ridicată; 

4. Metode şi tehnici de realizare a predării –  învăţării – evaluării, atât pe plan instituțional, cât și prin 

parteneriate și proiecte europene; 

5. Concretizarea unor strategii de abordare şi realizare a programului adresat elevilor capabili de mare 

performanţă; 

6. Demersuri pentru o şcoală deschisă pentru Uniunea Europeană. 

 

 

ORGANIZATORI: Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara în parteneriat cu: 

Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Casa Corpului Didactic Caraș- 

Severin 

 

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar, elevi ai ciclului 

primar, gimnazial şi liceal, studenți 
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SECȚIUNI: 

A. PRIORITĂȚI ÎN EDUCAȚIE LA STANDARDE EUROPENE 

B. CONTRIBUȚII LA REALIZAREA UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE – exemple 

de bune practici în colaborarea dintre mediul preuniversitar și universitar  

C. EFICIENȚĂ ÎN PROGRAMELE PENTRU MAREA PERFORMANȚĂ 

D. CALITATE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN 

PARTENERIATE ȘI PROIECTE EUROPENE 

E. ELEVII ȘI CREAȚIILE LOR ÎN ANUL CENTENARULUI 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 

a. Înscrierea participanţilor: 

 

 Pentru organizarea cu succes a acestei activităţi, vă rugăm să confirmaţi participarea dvs., până la 

data de 28 octombrie 2018, prin completarea chestionarului aferent link-ului de mai jos (acesta 

reprezintă fișa de înscriere) și trimiterea lucrării prin e-mail la adresa: eficientacnb2018@gmail.com . 

 După ce completaţi adresa, la linia „Subiect (subject)” completaţi în felul următor, în funcţie de 

secţiunea la care participaţi: 

  

SECTIUNEA A 

SECTIUNEA B 

SECTIUNEA C 

SECTIUNEA D 

SECTIUNEA E – PRIMAR 

SECTIUNEA E – GIMNAZIU  

SECTIUNEA E – LICEU   

 

 Apoi accesaţi link-ul de mai jos pentru fişa de înscriere. (În cazul în care participaţi cu elevii, 

accesaţi al doilea link.) 

 Ataşaţi lucrarea dumneavoastră pentru sesiunea aceasta de comunicări în e-mail. 

   

Link-ul pentru înscriere: 

https://goo.gl/forms/Qk9rbxRcPfCVdN1v2  

Pentru secțiunea „Elevii și creațiile lor“, link-ul de înscriere este următorul: 

 

https://goo.gl/forms/6f0rJmmI4rDb2aTY2 

 

 

b. Redactarea lucrărilor: 

 

Lucrarea va avea maximum 2 autori, se va extinde pe maximum 3 pagini şi va fi redactată în Microsoft 

Word, în format A 4 cu toate marginile (sus, jos, dreapta, stânga) de 2,5 cm, caractere Times New 

Roman, de mărime 12. Pentru titlu, se vor folosi tot caractere Times New Roman, de mărime 14 şi, în 

mod special, să conţină semnele diacritice (caractere româneşti). La sfârşitul lucrării, se va consemna 

bibliografia (3-4 titluri). Lucrarea poate fi redactată în limba aleasă de propunător. 

Lucrările primite se vor constitui într-o colecţie pe un CD cu ISBN. 

 

c. Lucrări ale elevilor 

 

 Creaţii literare, desene, fotografii având ca temă anul centenarului; 

 Produse tehnice realizate în atelierele şcoală, la orele de fizică, chimie, biologie, educaţie 

tehnologică, educaţie antreprenorială; 

 

https://goo.gl/forms/Qk9rbxRcPfCVdN1v2
https://goo.gl/forms/6f0rJmmI4rDb2aTY2
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Fiecare profesor coordonator poate participa cu maximum 3 lucrări ale elevilor, acestea având maximum 

2 autori-elevi. Pe fiecare lucrare, se va preciza numele şi prenumele elevului/elevilor, clasa, şcoala, 

localitatea, judeţul şi numele profesorului coordonator. 

Creaţiile elevilor se vor trimite prin poştă, până pe data de  19 noiembrie 2018, la adresa: 

 

COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN 

B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 26 

Timişoara, jud. Timiş, cod 300172 

 

Lucrările expediate nu se returnează. Ele se vor constitui într-o expoziţie permanentă în cadrul şcolii. 

 

ORGANIZARE: 

 Materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 10 minute. Prezentările pot fi realizate în PowerPoint. 

 Toţi participanţii care publică lucrarea și o susțin în plenul secţiunilor, care au întrunit condiţiile de 

mai sus, vor primi o mapă ce conţine diplomă de participare, programul simpozionului, CD cu ISBN. 

 În cazul persoanelor, care optează pentru publicare, materialele (diplomă şi CD cu ISBN) vor fi 

trimise în format electronic pe adresa de e-mail precizată. 

 

Sesiunea națională de comunicări „Eficiența în învățământ“ ediția a XIV-a se desfășoară  

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean 

Timiș. 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 

 

23.11. 2018, ora 12.00:  Deschiderea festivă a sesiunii (Sala festivă a Colegiului Naţional Bănăţean) 

 

Desfăşurarea activităţilor pe secţiuni: 

 

23.11.2018, ora 15.00:    Priorități în educație la standarde europene 

23.11.2018, ora 15.00:    Contribuții la realizarea unui învățământ de calitate 

23.11.2018, ora 15.00:    Eficiență în programele pentru marea performanță 

23.11.2018, ora 15.00:   Calitate și integrare europeană în învățământ prin parteneriate și proiecte  

                                        europene 

23.11.2018, ora 15.00:   Elevii și creațiile lor 

 

În speranţa că veţi răspunde afirmativ invitaţiei noastre, vă rugăm să primiţi expresia întregii 

noastre consideraţii. 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național Bănățean Timișoara 
Director, 

Prof. Dr. Sorin Gabriel Ionescu 
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