LICEUL TEORETIC „ANA IPĂTESCU” GHERLA
în colaborare cu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE
vă invită să participaţi la

SIMPOZIONUL NAȚIONAL
MATEMATICA ȘI APLICAȚIILE EI
Ediţia IV,
GHERLA,4 NOIEMBRIE 2015
ARGUMENT
Simpozionul Naţional „MATEMATICA ȘI APLICAȚIILE EI” vizează promovarea
învățământului matematic românesc prin utilizarea inovaţiei didactice,a strategiilor moderne în
abordarea trans-disciplinară și trans-curriculară în predarea matematicii,în utilizarea sau
interpătrunderea noțiunilor matematice în studiul altor discipline școlare.
SCOP
Promovarea exemplelor de bună practică în predarea matematicii,atât ca știință de sine
stătătoare cât și ca știință asociată altor domenii de studiu,de prezentare a metodelor inovative în
actul educațional.
OBIECTIVE
Diseminarea bunelor practici: prelegeri și discuţii tematice, prezentare de exemple de
bune practici,;
Promovarea imaginii şcolii :dobândire şi transfer de cunoştinţe prin activităţi de
socializare, de cunoaştere şi culturale,de promovare a imaginii școlii prin diversele mijloace
moderne.
GRUP ŢINTĂ. BENEFICIARI
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, manageri şcolari, membri ai comunităţii
locale.
ORGANIZATOR
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
4 Noiembrie 2015,ora 13, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla,Str. 1 Decembrie1918,
Nr. 20,jud.Cluj

COLABORATORI :
1

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Societatea de Științe Matematice,filiala Cluj
Primăria Municipiului Gherla
Consiliul Reprezentativ al Părinților din Liceul Teoretic”Ana Ipătescu”Gherla
Asociația Nonprofit ”Ana Ipătescu”Gherla
I.





CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE:
Anunţarea temei până în data de 28.10.2015, ora 12,00,la una din persoanele de
contact
Temele pot fi din matematică sau cu conexiuni matematice (fizică, chimie, biologie,
informatică, educaţie tehnologică, TIC, discipline tehnice, învăţământ primar sau
orice alt domeniu educaţional în care se poate aplica matematica.
Lucrările vor fi predate sau transmise în format electronic şi pe suport de hârtie în
vederea unei eventuale publicări.

II.
CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cu extensia .doc sau .docx) având
următoarele specificații:
Titlul va fi scris cu majuscule (caractere Times New Roman, mărimea 14, bold),
centrat;
Autorul (prenume, nume) şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times
New Roman 12, aliniere la dreapta cu prima literă majusculă);
Textul propriu-zis al lucrării (2-4 pagini) se va situa la două rânduri sub numele
autorului; pe format A4, caractere Times New Roman, dimensiune 12 , diacritice,
spaţiere la 1 rând aliniere stânga-dreapta;
III.

CONDIŢII DE PREZENTARE A LUCRĂRII:
Încadrare în 10 minute. Expunere liberă sau cu suport Power Point. În cazul în care
există programe speciale de expunere se vor contacta organizatorii.

IV.

DETALII ADMINISTRATIVE
Pentru participare se percepe o taxă de 10 ron, care se va plăti la fața locului sau la
persoanele de contact
PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Radu Ielcean – tel: 0740-315014; e-mail: raduielcean@yahoo.com
Prof. Vasile Şerdean –tel:0723 – 708530; e-mail: vasileserdean@yahoo.com

DIRECTOR
Prof. Radu Ielcean
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