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INFORMAŢII UTILE
I. ÎNSCRIERE
Titlurile şi rezumatele vor fi comunicate până la data de 25 noiembrie 2014. Participanţii sunt rugaţi să-şi
concentreze lucrarea (şi implicit rezumatul) pe obiectivele sugerate.
Pentru o bună structurare a secţiunilor simpozionului, sugerăm redactarea unor rezumate concludente şi
concise (70-100 de cuvinte). Vor fi apreciate lucrările bazate pe cercetare şi experienţă proprie. Încurajăm
lucrările făcute prin colaborare (profesori şi învăţători/profesori de specialităţi diferite etc.).
II. PUBLICAŢII
Materialele în două exemplare (unul pe CD şi unul printat), atent corectate, vor fi culese în Times New
Roman/12 cu semne diacritice. Vor fi însoţite de două rezumate: unul în limba română şi unul în limbile
engleză sau franceză.
• Comunicările vor fi publicate în volum iar, în măsura în care se subordonează temelor ulterioare ale
revistei, unele vor fi reluate în „Perspective”.
III. CÂTEVA „REGULI" PENTRU POSTERE
Pentru că, de data aceasta, acordăm posterului un rol mai mare decât la ediţiile anterioare, vă
reamintim „regulile”:
1. Dimensiuni şi materiale
a. dimensiunile 120/85 cm., dispus pe verticală;
b. puteţi să-l creaţi şi din mai multe slide-uri PowerPoint, dar încadrat pe verticală;
c. vă recomandăm să aveţi la dvs. materiale necesare afişării: bandă adezivă, foarfece etc.
2. Structura
a. o primă secţiune de titlu care cuprinde:
• Titlul,
• Numele autorului şi ale coautorilor (dacă este cazul),
• Instituţia/şcoala.
b. a doua secţiune care cuprinde materialul propriu-zis
• Concentraţi-vă asupra ideilor principale. Textul trebuie să fie scurt, ideile trebuie sa curgă clar de la o
secţiune la alta. Nu uitaţi că posterul trebuie să producă un impact vizual puternic.
• Includeţi bibliografia, dar concentraţi-vă asupra titlurilor principale. O puteţi scrie cu un font mai mic
(14, de exemplu).
3. Redactarea
• Titlul şi numele autorilor trebuie să fie vizibile de la un metru/un metru şi jumătate.
• Folosiţi grafice, fotografii expresive etc.
Pentru aceasta: folosiţi bold pentru a sublinia ideile principale.
dimensiunile corecte ar putea fi:
- titlul: 100-144
- subtitlurile, secţiunile, numele autorilor: 72-84
- textul: 18-24
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4. Prezentarea
• Fiţi pregătiţi pentru a face o prezentare a posterului de cinci minute, dacă veţi fi solicitaţi. Aveţi grijă
să răspundeţi la toate întrebările care vi se pun.
5. Copii pentru participanţi
• Pregătiţi copii ale posterului pentru participanţi, în format A4, fie ale posterului în întregime, fie ale
unei secţiuni.
• Includeţi datele de contact pentru cei care sunt interesaţi de cercetarea dvs.
6. Publicare
• Dacă doriţi publicarea materialelor prezentate în culegerea simpozionului, vă rugăm să pregătiţi o
variantă sub formă de articol, cu respectarea condiţiilor cerute.
IV. TAXA DE PARTICIPARE
• pentru membrii asociaţiei: 100 de lei.
• pentru cei care nu sunt membri: 130 de lei.
• vor fi scutiţi de taxa de participare studenţii, participanţii din Republica Moldova, precum şi cinci
profesori aflaţi în primii trei ani de învăţământ.
•

Taxa se depune în contul RO87BRDE130SV08210281300 deschis la BRD (filiala Cluj) al ANPRO
(Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) până la data
de 25 noiembrie 2014, cu menţionarea numelui şi a destinaţiei „suma reprezintă taxa de participare
pentru Simpozionul de didactică, 2014”. În cazuri excepţionale se acceptă achitarea taxei de
participare la faţa locului.

V. ALTE INFORMAŢII
Activităţile simpozionului se vor desfăşura la Biblioteca judeţeană „Octavian Goga”, Calea Dorobanților
104, Cluj.
Lucrările simpozionului se deschid vineri, 5 decembrie 2014, ora 10:00 şi se încheie duminică, 7
decembrie, ora 12:00.
Vă invităm să aduceţi cărţi publicate de dumneavoastră pentru standuri.
Organizatorii asigură mapa, protocolul, masa, cocktailul, aparatura şi consumabilele.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi suportate de către participanţi.
În caz de neparticipare nu se returnează taxele achitate.
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa anprocluj@yahoo.com
până la data de 25 noiembrie 2014 formularul de înscriere însoţit de chitanţa scanată.
Organizatorii

