
SIMPOZION NATIONAL 

E-LEARNING IN EDUCATIA ADULTILOR 

Liceul Tehnologic Auto Craiova în colaborare cu Casa Corpului Didactic Dolj, Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj si alte institutii scolare din tara organizează în data de 20 martie 

2014, orele 15.00, la sediul institutiei scolare din Bd. Decebal nr.105, Craiova, simpozionul 

national ”E-learning in educatia adultilor” - editia a IV-a. 

  

SECȚIUNI: 

1. Metode și mijloace de învățământ utilizate în educatia adultilor  

2. Parteneriate educaționale  

3. Exemple de bună practică 

 OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII/SCOPUL 

 Abordarea modernă a procesului educational al carui beneficiar este elevul adult din 

perspectiva educației permanente și a adaptării la realitatea europeană 

 

 OBIECTIVELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII 

– Ameliorarea metodelor de predare-invatare-evaluare utilizate în educatia adultilor 

concretizată prin stimularea motivației elevilor participanti la proiect pentru procesul 

educational 

– Realizarea unei comunitatii educationale care să militeze pentru o realitate educatională 

adaptată la cerintele educatiei europene prin realizarea unui e-forum care sa constituie 

o baza pentru schimbul de idei în domeniul educatiei adultilor 

– Scaderea nivelului de absenteism prin utilizarea de metode de predare-invatare-

evaluare moderne 

– Favorizarea educatiei permanente prin insusirea unor metodelor de invatare moderne 

care sa se concretizeze intr-un interes crescut elevilor pentru continuarea studiilor 

 

Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

Înscrierea participanţilor: 1 martie 2014 - 17 martie 2014 (orele 16.00) 

Lucrările se vor încadra în urmatoarele cerinţe: 

a) Vor avea între 2-4 pagini în  format A4; 

b) Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri; 

c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia 

în vigoare privind drepturile de autor.  

d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: 

- bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an. 

 



Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.  

Este obligatorie prezența la activitate a profesorilor. 

Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere şi chitanţa scanată se vor trimite toate odată 

numai la adresa de e-mail: grtdem@yahoo.com. 

Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele 

secţiunii pentru care este scris materialul. NUME_PRENUME_SEC1/2/3.  

Înscrierea se poate face şi direct la secretariatul unităţii şcolare organizatoare. 

Detalii suplimentare:  

- Cristina ANTON - prof. Liceul Tehnologic Auto Craiova, crisant66@gmail.com 

- Aura Greculescu - prof. Liceul Tehnologic Turceni, auracamelia@yahoo.com, 0770336109 

 

Taxa de participare:  

- 20 RON/ participant 

Taxa de participare acopera Imprimarea certificatelor de participare, Inscripţionarea CD-

urilor cu ISSN-L:2247-0670 (lucrările participante - revista E-LEARNING IN EDUCATIA 

ADULTILOR ), organizarea activitatii, cheltuieli postale. 

 

Taxa de participare se depune la secretariatul scolii sau  prin mandat poștal pe următoarea 

adresă: Liceul Tehnologic Auto Craiova, Bd. Decebal nr.105, Craiova - cod 200440, judetul 

Dolj. La detalii plată se va menționa: taxă de participare Simpozion national. 

 

 

 

FISA DE INSCRIERE 

 

Numele si prenumele  ................................................................................... 

Specializarea .................................................................................................. 

Unitatea scolara ........................................................................................... 

Localitatea ........................................ 

 Telefon  ................................. Adresa e-mail........................................................ 

Titlul lucrarii ............................................................................................................. 

Sectiunea................................................................................................................... 

Mod de participare: directa / indirecta 


