COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
RÂMNICU VÂLCEA
ASOCIAȚIA MICUL GATES

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” din Râmnicu
Vâlcea și ASOCIAȚIA MICUL GATES organizează

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL “CALCULATORUL ÎN
SECOLUL XXI”
EDIȚIA a XII-a
28 aprilie 2021

Parteneri: Liceul Teoretic Gaudeamus din Chișinău, Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi,
Istanbul, Turkey, Instituto de Istruzione Superiore Newton Pertini, Camposampiero, Italy, Liceul
Teoretic ,,George Călinescu" din Chișinău, Colegiul Energetic - Râmnicu Vâlcea, Asociaţia
Generală a Cadrelor Didactice de etnie română - AGIRO din Republica Moldova si Ucraina.
REGULAMENT
Pentru a XII-a ediţie, Simpozionul Internațional „Calculatorul în
XXI”, cuprinde o secțiune de Comunicări științifice ale profesorilor, cu temele:


secolul

Desfășurarea proiectelor Erasmus în această perioadă, prin intermediul întâlnirilor
virtuale și prin activități online. Exemple de bună practică.



Crearea materialelor RED pentru lecțiile desfășurate online.



Implicarea elevilor cu Cerințe Educațioale Speciale în activități didactice desfășurate.
Exemple de bună practică.

Evaluare:
Fiecare participant va primi:


Diploma de participare simpozion internațional.



Revista cu ISBN, în format electronic care va conține toate lucrările înscrise care respectă tematica
simpozionului și care nu au mai apărut într-un număr anterior.



Adeverință participare la activități de diseminare în cadrul proiectelor Erasmus+.



Adeverință de realizare a unui material RED.



Adeverință de participare la activități care au ca scop implicarea elevilor cu CES în activitățile didactice
desfășurate online și creșterea calității acestora.



Adeverință de desfășurare a unor activități de voluntariat în cadrul Asociației Micul Gates.



Adeverință de sponsorizare a activităților educative desfășurate de Asociația Micul Gates.



Acord de parteneriat.
Participarea la simpozion este gratuită. Pentru publicarea articolului si expedierea materialelor se va face

o donație de 70 de lei către Asociația Micul Gates.

Reguli de realizare a lucrărilor:


O lucrare trebuie să aibă cel mult doi autori ( în acest caz se vor elibera documente comune).



Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice;



Materialul trebuie să respecte legea dreptului de autor și să conţină contribuţii personale pentru a ne încadra în
normele unui real schimb de experienţă;



Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor.

Înscrierile se fac prin completarea formularului de la adresa:
https://forms.gle/N6K7V97vFpNtc3h79
până în data de 27.04.2021. Vor fi completate doar câmpurile corespunzătoare secțiunii la care
participați.
Date pentru sponsorizarea ASOCIAȚIEI MICUL GATES:
Banca TRANSILVANIA, Iban lei:

RO71BTRL03901205599803XX

Pentru detalii legate de condițiile de tehnoredactare, temele simpozionului și alte informații utile, vizitați
site-ul http://miculgates.ro/simpozionul-national-calculatorul-in-secolul-21
sau scrieți-ne la simpozioninfocnimb@gmail.com.

