GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL

“DIMITRIE GUSTI”
BUCUREŞTI, Sector 5, Str Bacău Nr. 1, Tel/Fax: 021.456.20.50

INVITAŢIE
Grupul Şcolar Industrial DIMITRIE GUSTI organizează

Simpozionul Naţional

“ Calitatea în învăţământ de la teorie la practică”
Evenimentul va avea loc la data de 4 aprilie 2009, începând cu ora 9,00.
Simpozionul este organizat în parteneriat cu: Hands on Science Network România,
Center for Science Education and Training, Vernier International, Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Primăria sector
5 Bucureşti.
Activitatea este destinată elevilor, studenţilor şi profesorilor din învăţământul
universitar şi preuniversitar. Cu acest prilej se va putea face un schimb de idei pe
tema: “Calitatea în învăţământ de la teorie la practică“.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor lucrărilor în format electronic şi
a fişei de înscriere este 20 martie 2009. Rezumatul nu va depăşi 10 - 12 rânduri pe o
pagină format A4.
O persoană poate participa ca autor sau coautor cu cel mult 2 lucrări. Lucrările
selecţionate de către comitetul ştiinţific vor fi prezentate în format Power Point timp
de 5 - 10 minute sau sub formă de poster. Posterul va fi de dimensiune A2 sau A1.
Persoana de contact: prof. Liliana Violeta Constantin, telefon: 0745412427 sau
021/456 20 50.
Lucrările şi rezumatele se vor trimite pe e-mail: simpoziondgusti@yahoo.com

Vă aşteptăm!

Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti”
Str. Bacău nr. 1, sect. 5, Bucureşti
Tel / fax: 021/4562050

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE∗

Simpozionul Naţional

“ Calitatea în învăţământ de la teorie la practică”
Data: 4 aprilie 2009, ora 9,00
Nume, prenume elev, clasa………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Nume, prenume cadru didactic…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Date de contact (telefon, e-mail, adresă)……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Unitatea de învăţământ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Titlul lucrării/lucrărilor………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Modul de prezentare (oral/poster)………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Data înscrierii
…………………………………………………………………………………………………..
Semnătură profesor,
Semnătură elev,

∗

Rezumatul nu va depăşi 10 -12 rânduri pe o pagină format A4; Titlul va fi scris cu caractere Times New Roman Bold 14; Numele, prenumele
autorilor şi instituţiile de provenienţă se vor scrie la două rânduri sub titlu cu caractere Times New Roman Bold 12 ; Rezumatul va fi scris în
Microsoft Word cu caractere Times New Roman 12, cu diacritice, tehnoredactat la 1 rând, cu margini egale cu 2 cm, text aliniat bloc.
Rezumatul va fi însoţit de bibliografie.

