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REGULAMENT DE ORGANIZARE
SIMPOZION JUDEŢEAN
din cadrul proiectului
”ÎNVAȚĂ DE MIC SĂ UTILIZEZI CALCULATORUL”

17 mai 2019
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Art.1. Simpozionul este adresat tuturor profesorilor, în special celor de informatică,
din județul Argeș. Tema din acest an este ” Lumea digitală – prezent și viitor în
competențe digitale”.
Art.2. Lucrarea va fi redactată cu diacritice în MS Word (fișier tip doc sau docx)
respectând următoarele cerințe:
• Tipul paginii: A4
• Margini: 2 cm peste tot
• Font: Times New Roman
• Mărimea fontului: 12 pt
• Spațiere: 1,5 rânduri
• Titlul lucrării: Times New Roman, 14 pt, bold, cu majuscule, aliniere la
centru
• Autorul: Times New Roman, 14 pt, bold, aliniere la dreapta
• Citatele: Times New Roman, 12 pt, Italic
• Imaginile nu trebuie deformate, se pot folosi capturi
• Bibliografia se introduce la sfârșitul articolului
i

ÎNSCRIEREA LA SIMPOZION
Art.3. Fișa de înscriere va fi completată la nivelul fiecărei școli participante,
utilizând tipizatul din Anexa 1 a prezentului regulament. Forma electronică a
tipizatului

va

fi

trimisă

prin

poșta

electronică

la

adresa

scoala13pitesti@yahoo.com cu mențiunea pentru Simpozion Informatică.
TERMENUL LIMITĂ pentru înscrierea și trimiterea lucrării în format electronic
este 13 mai 2019.
Art.4. Lucrările trimise după aceasta dată sau care nu respectă condițiile de
tehnoredactare vor putea fi susținute în cadrul simpozionului (autorii primesc
diplomă de participare), dar nu se vor regăsi în pliantul de prezentare.
ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI
Art.5. Simpozionul se va desfășura în data de 17 mai 2019, în intervalul orar 1618, la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Pitești, în sala de festivități unde
participanții au la dispoziție toate dotările IT și multimedia necesare prezentării
lucrărilor.
Art.6. Participarea este directă și timpul alocat fiecărui participant pentru
prezentarea lucrării este de 5-10 minute.
DETALII ORGANIZATORICE
Art.7. Lucrările care se vor remarca prin originalitate, creativitate și ingeniozitate,
vor fi incluse în broșura electronică a simpozionului, care va fi publicată pe siteul școlii: www.scoalamirceacelbatran-pitesti.ro.
Art.8. Lucrarea trebuie să conțină contribuții personale pentru a ne încadra în
normele unui real schimb de experiență.
Art.9. Pentru toți participanții la simpozion se vor acorda diplome de participare.
Art.10. O lucrare poate avea un singur autor.
Art.11. Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor
sau pentru cele care nu respectă cerințele de redactare.
Art.12. Nu se percepe taxă de participare.
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Anexa 1
FISA DE INSCRIERE
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN
” Lumea digitală – prezent și viitor în competențe digitale”
EDIȚIA 2019
Numele și prenumele cadrului didactic
participant:……………………………………………..
Date de contact:
Tel. …………………
E-mail personal…………………
Instituția: …………………………………………………..
Titlul lucrării: ……………………………………………
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