SIMPOZION JUDETEAN DE MATEMATICA
PROex, 11 martie 2017
1. ORGANIZATOR: Şcoala Gimnazială Nr. 4, Rm-Vâlcea
2. SCOPUL: Dorim ca acest simpozion să constituie o reală ocazie de a încuraja, prin dezbateri,
exemple de bune practici în domeniul educaţional,un schimb eficient de experienţă şi un mod inovativ de a
gândi predarea /evaluarea matematicii, ca premisă a promovarii unui învăţământ românesc de calitate,
responsabil faţă de nevoile comunităţii şi ale beneficiarilor serviciilor educaţionale.
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
3.TEMA: Dimensiuni PRO matematice
REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI DE MATEMATICĂ PROex
1. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
 Lucrările vor fi evaluate ţinându-se cont de respectarea tematicii şi a cerinţelor de tehnoredactare şi transmitere a
acestora.
 Forma de participare: directă.
 Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere. Fişa de înscriere (vezi Anexă) se va trimite, împreună
cu lucrarea integrală, până pe data de 7 martie 2017 pe adresa de e-mail proex_şcoala4@yahoo.com sau
anelice.ceausoglu @yahoo.com. Materialele se trimit doar în format electronic. Trimiterea lucrărilor pe e-mail
până pe data de 7 martie 2017 este obligatorie. După această dată nu se mai acceptă lucrări.
 Organizatorii Simpozionului îşi iau permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de
redactare şi legea dreptului de autor.
 Fiecare participant este răspunzator de originalitatea propriei lucrări.
 Nu se percepe taxă de participare.

2. RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE ŞI TRANSMITEREA LUCRĂRII
 Lucrările vor fi redactate în format A4, Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
litera de 12, la 1 rând, margini stânga 2.5cm, dreapta 2 cm, sus/jos 2 cm, text aliniat bloc. Numele fişierului
salvat va avea extensia .doc, de forma: Nume_prenume_localitatea.doc (pentru cei care au Word şi Windows alte
generaţii salvaţi în rich text – text îmbogăţit, ca să apară neschimbat).
 Titlul lucrării (cu majuscule, aliniere la mijloc), autorul şi instituţia unde funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi
scrise cu font 14, Times New Roman;
 Paginile nu vor fi numerotate.
 Bibliografia va fi scrisă la sfârşitul lucrării.
 Nu se acceptă lucrări fără diacritice.
 Lucrarea va avea 3-5 pagini.
 O lucrare poate avea cel mult doi autori .
 Materialele expediate nu sunt returnabile.
* Reguli minime de tehnoredactare:
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se
pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze.
Detalii suplimentare:
Profesor înv. primar Anelice Ceaușoglu, telefon 0771386605

FIŞA DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
PROex , EDIŢIA I, 2016-2017

1. Numele şi prenumele cadrului didactic participant:
…………..........................................................................................................................................

2. Date de contact:
Tel. ……………………………………………………….
E-mail personal……………………………………………
3. Adresa completă (pentru timiterea materialelor)
……………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………………………........................
……................................................................................................................................................
4. Instituţia:
…………………………………………………............................................................................
5. Titlul lucrării:
……………………………………………....................................................................................
........................................................................................................................................................

