The 9th International Conference MATHEMATICAL CREATIVITY AND GIFTEDNESS (MCG‐9)
Sinaia, Romania, Iunie 25‐28, 2015

ANUNŢ
Conferința internatională MATHEMATICAL CREATIVITY AND GIFTEDNESS

Pentru mai multe informații vizitați site‐ul conferinței: http://mcg‐9.net/
Informații puteți găsi şi pe pagina de facebook a conferinței: http://goo.gl/8osNWB
The 9th International Conference
MATHEMATICAL CREATIVITY AND GIFTEDNESS (MCG‐9)

este organizată de Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluării în Educație și Universitatea Petrol‐Gaze
Ploiești. Conferința va avea loc la Sinaia, în
perioada 25‐28 Iunie 2015.

Gabriele Kaiser
Bharath Sriraman
Rina Zazkis

Categoriile în care vă puteți înscrie cu lucrări (mai
multe informații găsiți pe site‐ul conferinței) sunt:

• Raport de Cercetare (RR): prezentarea unei cercetări
empirice sau teoretice (6 pagini)
• Raport de Proiect (PR): prezentarea unui proiect
(6 pagini)

SPEAKERI INVITAȚI
Viktor Freiman

SOLICITARE DE LUCRĂRI

Universitatea Moncton,
Canada
Universitatea Hamburg,
Germania
Universitatea Montana,
Statele Unite ale Americii
Universitatea Simon Fraser,
Canada

PRINCIPALELE TEME
• creativitate în matematică pentru elevi de
toate vârstele, din toate mediile sociale
• caracteristici psihologice ale creativității
matematice
• talent, geniu, elevi dotați
• creativitate de grup, activități formale

• Simpozion (S): prezentarea unor planuri pentru
viitoare cercetări în: învățământul preșcolar și
primar; învățământul gimnazial și liceal; activități
informale și non‐formale; dezvoltarea profesională
a cadrelor didactice (2 pagini)
• Ateliere de lucru (W): schimb de bune practici
(2 pagini)
• Poster (P): concepte, idei, proiecte exprimate in
format (2 pagini)
Termenul limită de trimitere pentru
Raport de cercetare, Proiect, Simpozion,

Poster și Workshop:
22 FEBRUARIE 2015

Conference chair: Florence Mihaela Singer, Universitatea din Ploiesti; contact@mcg‐9.net

TERMENE LIMITĂ*
Activități
•
•
•

Termen limită
22 Februarie, 2015

Termenul limită de trimitere pentru: Raport de cercetare (RR),
Proiect (P) si Simpozion (S):
Termenul limită de trimitere a propunerilor pentru: Poster şi
Workshop:
Termenul limită de trimitere a versiunilor finale ale lucrărilor
acceptate în cadrul conferinței

22 Februarie, 2015
1 Aprilie, 2015

*NOTĂ: Având în vedere numărul mare de lucrări la care ne aşteptăm să fie înscrise în cadrul acestei conferinţe, comitetul de evaluare permite unui autor să înregistreze maxim 2 lucrări.

TAXE DE PARTICIPARE
Tipul înregistrării
Înregistrarea în cadrul conferinței
Student în cadrul unei Facultăți
O zi acces la conferință

Înainte de 15 Martie , 2015
€200
€100
€100

După 15 Martie, 2015
€250
€125
€100

Taxa pentru însoţitor: €100; include Petrecerea de bun-venit, Prânzul, Cina şi Banchetul.
Taxa de înregistrare include:
- Ecuson
- Acces la toate conferinţele
- Cafea dimineaţa şi după-amiază, prânz şi cină pe parcursul fiecărei zile ale conferinţei
- Recepţia de deschidere cu aperitive din data de 25 Iunie, 2015
- Banchetul final din 27 Iunie, 2015
- Diploma de participare
O zi acces la conferinţă include:
- Ecuson
- Acces la conferinţele din ziua respectivă
- Cafea dimineaţa şi după-amiază, prânz şi cină pe parcursul acelei zile

Un număr limitat de profesori români care doresc să participe la conferinţă vor beneficia de o reducere
(150 RON) sponsorizată de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, pe baza principiului
“primul venit-primul servit”. Aceasta va include: participarea la toate sesiunile conferinţei, ecuson şi
diplomă de participare, recepţia de deschidere din 25 iunie 2015, cafeaua de dimineaţă şi după-amiază şi
publicarea lucrării în volumul de proceedings al conferinţei. Vă rugăm să trimiteţi o scrisoare de inten ie
i un CV pe adresa office@idee‐org.net .
CAZARE
Următoarele hoteluri au fost rezervate pentru Conferință:
Categorie
Hotel
NEW MONTANA

****

Preț in EURO
pe noapte și cameră
SGL / DBL
53 / 65

***

45 / 61

http://www.newmontana.ro/en/

PALACE
http://palacesinaia.ro/palace/

