
Simpozionul Regional Online  

”Exemple de bună practică privind incluziunea elevilor cu CES” 

 (din cadrul Proiectului „Pro CES”, propus de CJRAE Cluj) 

3 iunie 2021, începând cu ora 13, pe platforma CCD Cluj 

 

 

 În vederea participării la Simpozion, cu lucrare sau ca şi audient, vă rugăm să completaţi 

linkul de înscriere. 

Dacă doriţi să utilizaţi o prezentare (PPT sau orice alt format), vă rugăm să trimiteţi 

prezentarea pe care urmează să o folosiţi până în data de 31.05.2021, pe adresa de mail 

consilieri_scolari_cluj@yahoo.com 

 

 În vederea publicării lucrărilor în volumul simpozionului, înregistrat cu ISSN, vă rugăm 

să parcurgeţi instrucţiunile de mai jos.  

Lucrările vor fi trimise până în data de 31 mai 2021, pe adresa de mail 

consilieri_scolari_cluj@yahoo.com; 

 

 Pot trimite lucrări spre publicare şi cadre didactice care nu participă la Simpozion sau nu 

au participat cu elevi la concurs; 

 

 Participanţii cu lucrare şi audienţii vor primi o adeverinţă care să specifice acest lucru, 

precum şi publicaţia electronică cuprinzând lucrările din cadrul Simpozionului.  

Cadrele didactice care trimit lucrări spre publicare dar nu participă la Simpozion vor primi 

doar publicaţia electronică.  

 

 

Instrucţiuni de editare a lucrărilor pentru Simpozionul Regional 

”Exemple de bună practică privind incluziunea elevilor cu CES” 

 

 Redactarea lucrărilor se va face în limba română, cu diacritice, pe format A4, la 1 rând, 

având toate marginile (sus, jos, stânga, dreapta) de 2 cm; 

 Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 12, bold, centrat, la 5 cm faţă de partea 

superioară a paginii; 

 La două rânduri de titlu se vor scrie autorii, precizând funcția didactică şi instituţia, cu 

Times New Roman 12. 

 Figurile şi tabelele se numerotează şi se introduc în text, iar bibliografia se consemnează la 

sfârşitul lucrării conform exigenţelor internaţionale; 

 Lucrarea se va extinde pe un număr de 2-12 pagini, inclusiv Anexe. Vă rugăm să nu 

numerotaţi paginile! 
 Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum, pe suport electronic ce va avea cod 

ISSN. 


