Fişă de înscriere
(Titlul lucrării)
Instituţia reprezentată,
localitate, judeţ
Nume autor, e-mail
Nume autor, e-mail
Nume profesor coordonator, e-mail

Tema proiectului:.....................
1. Introducere
Acest ghid cuprinde o descriere completă de informaţii necesare pentru a formata prezentarea lucrării. Pentru
întrebări puteţi să ne contactaţi la adresele de e-mail religia2012@yahoo.com sau stanciuvm@yahoo.com
Documentul WORD care conţine prezentarea lucrarării trebuie să fie denumit conform convenţiei:
<nume_lucrare>-<numele_prenume>.doc
DOCUMENTUL trebuie să aibă EXACT o pagină, formatul paginii fiind A4, însoţit de maxim trei
capturi ( imagini din proiect ). Acest document poate fi folosit ca şablon (template) - salvaţi o copie cu
numele <nume_lucrare>-<numele_prenume> şi înlocuiţi textul actual cu textul lucrării Dvs.
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile şi păstraţi formatările. Fişierul cu documentul rezultat va fi trimis ca
ataşat la adresa de e-mail religia2012@yahoo.com pâna la data de 8.10.2013.

La fişa de înscriere participanţii vor ataşa, pentru preselecţie, un rezumat relevant de maxim o
pagină însoţit de maxim trei capturi ( imagini din proiect ).
Pentru o evaluare obiectivă, rezumatul va fi structuat în funcţie de anumite cerinţe: încadrarea în
temă, actualitatea informaţiilor, corectitudinea lor, originalitatea; sugestibilitatea şi elocvenţa
imaginilor, ce vor constitui condiţiile pe baza căruia se va face preselecţia pentu participarea la faza
finală a concursului.
2. Formatarea lucrării
Formatul paginii este A4 (21cm lăţime x 29,7 cm înălţime). Marginile, marginea din stânga, trebuie

să fie de 2 cm iar marginea din dreapta trebuie să fie de 1,5 cm, marginile de sus şi jos sa fie ambele
1,5 cm. Textul trebuie să fie aliniat stânga şi dreapta (justify).
3. Imagini
Sunt permise şi se recomandă maxim 3 imagini / 3 capturi ( imagini din proiect ).

4. Titlul principal
Titlu principal trebuie să fie centrat, cu Times de 12, scris cu caractere aldine (bold).

5. Numele autorului şi instituţia reprezentată
Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu Times de 12, bold.
Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. Includeţi adresele de e-mail, unde este posibil.

6. Corpul textului
Scrieţi corpul textului cu Times de 11, spaţiat la un singur rând.

7.Resurse necesare
Vă rugăm să specificaț i resursele necesare susț inerii lucrării d-voastă.( vă rugăm consultaț i
regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului afiș at pe site-ul liceului.

8. Bibliografia
Enumeraţi şi numerotaţi toate referinţele bibliografice cu Times de 10, spaţiate la un rând, la sfârşitul
lucrării. Unde este cazul, includeţi numele editurilor cărţilor citate. Urmaţi formatul următor:
[1] A.B. Popescu, E. Marinescu, “Titlul Articolului”, Jurnalul, Editura, Locul
[2] http://www.elearningconference.org/

