COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU

 str. Mitropoliei nr. 34
550179 Sibiu România
/fax +40/269/210082
E-mail: colegiul_goga@yahoo.com

Simpoziton Național Dual PC
Teme:
1. „E-learning în procesul de predare-învăţare-evaluare”
2. „Impactul calculatorului în viața elevului”
3. „Modern versus clasic în educație”

REGULAMENT
1. Lucrările se vor trimite până la data de 23 martie 2015 online pe adresa:
sesiune2pc@gmail.com.
2. Se poate participa în echipă de maxim 2 profesori indiferent de specializare.
3. Profesorul participant este rugat să:
* completeze datele se la sfârșitul acestui document și să le inserați la începutul
fișierului cu proiectul
* trimită un fișier în M. Word ce va cuprinde proiectul propriu zis ”bun pentru
tipar” .
4. Condiţii de redactare în Microsoft Word:
 numele fișierului: județul nume profesor specializarea.
Ex: Sibiu, Diana Chirilă, TIC.docx
 lucrarea va cuprinde maxim 5 pagini A4;
 titlul: Times New Roman, de 14, îngroşat, aliniat la centru;
 numele şi prenumele: aliniat la dreapta pe prima pagină;
 textul lucrării: Times New Roman, distanţă între rânduri Single, aliniere
justify (stânga-dreapta);
 marginile paginii: stânga 2.5cm, dreapta 2cm, sus 2cm, jos 2cm;

 se vor folosi diacritice (criteriu de eliminare din publicație al
lucrării);
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării respectând ordinea: nume,
prenume autor, titlul lucrării, localitate, editura, an (exemplu….)
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5. Pentru ziua de comunicări din 25 aprilie 2015, ora 14, la C.N. „O. Goga” Sibiu.
 este recomandat să veniți cu o prezentare PowerPoint a proiectului
dumneavoastră.
 se vor asigura pentru prezentare: 1 video proiector, 1 calculator.
6. Participarea la sesiune este gratuită.
Publicația va fi expusă pe site-ul concursului: www.dualpc.ro
Fiecare participant va primi o adeverință.
7. Participanții care doresc să primească publicația, în varianta tipărită, cu ISBN,
conținând toate lucrările prezentate, vor achita 1 exemplar conform facturii cu
costurile de tipărire. La trimiterea lucrării vă rugăm să specificați dacă doriți și
varianta tipărită ca să știm câte exemplare să comandăm.
8. Contact:
sesiune2pc@gmail.com, chiriladianasb@yahoo.com
9. persoane de contact:
prof. Chirilă Diana, C.N. ”O. Goga” Sibiu
prof. Nemeș Delia, C.N. ”O. Goga” Sibiu
prof. Popescu Carmen, C.N. ”Gh. Lazăr” Sibiu
prof. Tischer Alexandra, C.N. ”O. Goga” Sibiu
VĂ RUGĂM COMPLETAȚI DATELE DE MAI JOS ȘI ATAȘAȚI-LE
FIȘIERULUI DV. M. WORD.
Tema aleasă:
Titlul lucrării:
Numele şi prenumele cadrelor didactice/cadrului didactic:
Unitatea şcolară :
Județul:
Telefon:
Email:
Prin trimiterea lucrării îmi dau acordul ca lucrarea mea să fie tipărită de către
organizatorii concursului și simpozionului „Dual PC”.

