STIMATE COLEGE/STIMAŢI COLEGI
Vă invităm să participaţi la
SESIUNEA OMAGIALĂ la nivel interjudeţean, avizată de MECS:
GHEORGHE ŢIŢEICA,
UNUL DINTRE CEI MAI MARI MATEMATICIENI AI LUMII

ce se va desfăşura la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Bucureşti, în
data de 07 Decembrie 2015
Prin această sesiune de comunicari dorim să realizăm un schimb de experinţă între profesori cu
discipline de predare diferite. Modul de abordare a diverselor teme, modul de gândire diferit al participanţilor
vor deveni surse de inspiraţie pentru întregul auditoriu. De asemenea, dorim să aducem un omagiu şcolii de
matematică româneşti, care are reprezentanţi de seamă recunoscuţi pe plan mondial.
La sesiune pot participa cu lucrări de specialitate/metodică/pedagogie profesori din ariile curriculare
Matematică şi Ştiinţe şi Tehnologii şi cu lucrări de metodică/pedagogie profesori din celelalte arii curriculare.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1. Înscrierea participanţilor: se face până la data de 22 noiembrie 2015 prin e-mail la una din
adresele mmihai58@yahoo.com, roxana.kifor@yahoo.com, prin trimiterea titlului, rezumatului şi
autorului/autorilor lucrării, folosind max. 100 cuvinte (accentul va fi pus pe partea orginală a lucrării).
Fiecare lucrare poate fi semnată de 1 autor şi maxim 1 coautor (acesta din urmă poate fi profesor, elev,
student, etc.).
Confirmarea înscrierilor, în urma evaluǎrii intermediare (realizate pe baza rezumatelor şi respectarea
cerinţelor Regulamentului de participare) se va finaliza pe 24 noiembrie 2015.
2. Depunerea lucrărilor: până la data de 28 noiembrie 2015, în format pdf., pe una din adresele
mmihai58@yahoo.com. ; roxana.kifor@yahoo.com
Important: Cei care, după evaluarea rezumatelor, primesc aprobarea pentru participarea în cadrul Sesiunii,
dar nu trimit lucrarea în termenul menţionat sau nu respectă cerinţele de redactare, nu vor fi incluşi în
programul Sesiunii. Sesiunea este judeţeană. Participarea va fi directă pentru profesorii din Bucureşti şi
indirectă/directă pentru profesorii din ţară.
3. Caseta tehnică, condiţii de redactare.
3.1. Condiţii generale: Întreaga lucrare va fi redactată cu Times New Roman, spaţierea la un rând,
utilizând opţiunea "Justify";
3.2. Setarea paginilor:
3.2.1.

I-a pagină: sus: 50mm; stanga: 30mm; jos, dreapta: 25mm

3.2.2.

Celelalte pagini: stânga: 30mm; sus, jos, dreapta: 25mm

3.2.3.

Scrierea se va face utilizând formatul A4

3.3. Titlul lucrarii (Times New Roman, Bold, Size 14, Spaţierea 1.5 pt., Majuscule, Centrat)
3.4. Nume şi prenume autor(i), funcţia didactică (Size 12, Bold, Centrat, Spaţierea 1.5 pt.) - la două
rânduri de pct.3.3.
3.5. Numele instituţiei autorului(lor)(Size 12, Normal, Centrat, Spaţierea 1.5 pt.) - la un rând faţă de
pct.3.3.
3.6. Conţinutul lucrării - la două rânduri faţă de 3.4.
3.7. Lucrarea va fi redactată cu Size 12, Spaţierea 1 pt., Justify, Normal.
3.8. Aliniatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe de la distanţa de 1Tab (1,2 cm) faţă de setarea din
stânga paginii.
3.9. Relaţiile se vor numerota simplu (1), (2),..., la marginea din dreapta a rândului respectiv.
3.10.

Figurile se numerotează astfel: Fig.1(Size 12, Centrat, Normal)

3.11.

Trimiterile la bibliografie se fac între paranteze drepte [1]. Notele bibliografice se trec la

sfârşitul lucrării.
3.12.

Note bibliografice (Size 10, Bold, Centrat)

[1] Autori, Titlul(italic), editura, anul, paginile.
NOTĂ: Se va asigura suport tehnic pentru prezentare: computer, videoproiector, retroproiector. Organizatorii
Sesiunii de comunicări ştiintifice urmăresc latura practică a activităţii didactice, evidenţierea acelor aspecte
concrete care se pot prezenta în secţiunile simpozionului. Organizatorii/colectivul de redacţie nu-şi asumă
responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.
Cheltuielile pentru derularea lucrărilor simpozionului se vor susţine prin autofinanţare. Acei profesori care
doresc CD-ul sesiununii vor anunţa alegerea şi vor achita contravaloarea acestuia – 35 lei - până cel târziu
28 Noiembrie 2015, în contul RO59RNCB0077050211160004, cu menţiunea „pentru simpozion 2015” si
numele autorului. Odată cu lucrarea, se va trimite şi chitanţa ce dovedeşte achitarea CD-ului.
Pentru cei din țară mapele simpozionului: CD-ul, parteneriatele, adeverințele şi diplomele vor fi trimise prin
poştă până la data de 19.01.2016.
Vă aşteptăm cu drag,
Echipa de proiect.
Inspector pentru matematică
Daiana Irenne AZAMFIREI
Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucureşti
Tel : +40(0)21 211 84 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

