CONDIŢII DE PARTICIPARE
Simpozionul se adresează tuturor cadrelor
didactice, de la toate nivelurile de învăţământ și
elevilor de la filiera vocațională – profil
pedagogic.
Cererea de înscriere şi lucrarea se pot trimite
la adresa de e_mail:
simpozionpedagogic2010@yahoo.com
până la data de 4 decembrie 2017, iar cei din
judeţ pot depune cererea de înscriere, lucrarea
(pe suport magnetic - CD) şi taxa de participare
până la data menţionată anterior,
la casieria (biblioteca) şcolii.
Taxa de participare este de 40 RON pentru
profesori, 20 RON pentru studenții F.P.S.E.
Filiala Buzău și GRATUIT pentru elevi şi se va
depune la casieria (biblioteca) şcolii sau în contul
RO73TREZ16621E335000XXXXX,
cod fiscal 4234080 cu menţiunea
Liceul Pedagogic Buzău-taxă Simpozionul
„Umanismul educaţiei mileniului III”,
ediția a IX-a.

RECOMANDĂRI PRIVIND
TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi tehnoredactate conform
următoarelor cerinţe:
 în Microsoft Word,
 maxim 10 pagini (complete) format A5;
 Paper: Paper size A5;
 marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
Top –1,5 cm; Bottom – 1,5 cm; Left – 1,5 cm; Right
– 1,5 cm.; Gutter - 0.5 cm, Gutter position - left
 titlul lucrării se va scrie folosind Times New
Roman 14, aldin, centrat, urmat de numele
autorului/ autorilor și afilierea instituţională
Times New Roman, 12, italic, centrat
 textul va fi scris cu diacritice, caractere Times New
Roman, cu corp de literă 12, la 1,5 rd;
 conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un
grad de interes ridicat, din tematica propusă
dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă
experienţe personale;
 referințele bibliografice se notează conform
standardelor A.P.A. (ex. Bogathy, Z. (2002).
Conflicte în organizaţii. Timişoara: Editura
Eurostampa.)
 lucrările pot avea cel mult 2 autori , taxa fiind
achitată de fiecare în parte.
Comitetul ştiinţific îşi asumă dreptul de a selecta
lucrările care se subscriu temei şi calităţii simpozionului.
Fiecare participant va primi o mapă şi o diplomă
de participare, iar lucrarea va fi publicată ulterior
într-un volum cu ISBN.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de
mail
scoala.normala@pedagogicbuzau.ro
sau
la
numerele de telefon:
 0753048655 - Prof. Gheorghe Victoria
 0766219477 - Prof. Maican Cristina
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Nume:………………………………………...
Prenume:…………………………...…………
Adresa:…………………………………..……
Judeţ:..……………………………………….
Telefon:…………………………………...
Adresa e-mail: ……………………………
Instituţia………………………………………
……………………………………………..…
Tema referatului ……………………..…...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Secţiunea:
……………………………………………….
……………………………………………….
Mod de participare :
prezentarea lucrării
expedierea lucrării
Am plătit taxa de înscriere în valoare de 40/20 lei
în contul RO73TREZ16621E335000 XXXX,

cod fiscal 4234080 cu menţiunea Liceul
Pedagogic

Buzău-taxă

„Umanismul

educaţiei

Simpozionul
mileniului

III”,

ediția a IX-a, în data de …….………… din
localitatea …………………………….…….,
judeţul …..…… cu chitanţa nr. ………….
Acest talon se va expedia până la data de
4 decembrie 2017, împreună cu lucrarea.

Program preliminar
7 decembrie 2017

Cu ocazia sărbătoririi
Zilelor Şcolii,
Liceul Pedagogic “Spiru Haret”
Buzău
organizează Simpozionul naţional

13.00 – 13.30
– Primirea invitaţilor
13.30 – 17.00
– Susţinerea lucrărilor
pe secțiuni

«Umanismul educaţiei mileniului al III-lea»,

ediţia a IX-a, organizat pe următoarele
secţiuni:
I. Dimensiunea integrată a curriculum-ului
II. Educaţie prin ştiinţă
III. Portret de dascăl- secțiune destinată
profesorilor, elevilor și stundeților
IV. Școala văzută prin ochi de normalist secțiune de film didactic destinată elevilor
și studenților

Avem deosebita onoare de a vă invita să
participaţi la această manifestare care
va avea loc în data de
7 decembrie 2017.

