CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr.153/08.03.2021

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
vă invită să participaţi la
Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXXIII-a, online
27 mai 2021
Locul desfăşurării:
Casa Corpului Didactic online
Numărul total de locuri:
- participanţi cu lucrare: 60 cadre didactice şi personal didactic auxiliar
-

participanţi fără lucrare: 40 cadre didactice şi personal didactic auxiliar

Agenda activităţii:
1500 – 1515 Deschiderea simpozionului
1515 – 1600 Prezentări în plen
1615– 1800 Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
 Secţiunea 1 – Creativitate şi inovaţie în educaţie - exemple de bună practică
 Secţiunea 2 – Proiecte educaționale – exemple de bună practică
 Secţiunea 3 – Resurse educaționale deschise și instrumente de predare online –
exemple de bună practică

I. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE:
o participanţi cu lucrare:
Înscrierea prin accesarea formularului de înscriere online, pe site-ul CCD Cluj

Lucrarea să se încadreze în tematica uneia dintre cele trei secțiuni ale simpozionului
Lucrările trimise să aibă forma finală. Nu se acceptă modificări ulterioare
Trimiterea lucrării în format electronic, prin e-mail, până la data de 17 mai 2021, către moderatorii
de secţiune, la una din adresele menţionate mai jos:
Secţiunea 1 – Creativitate şi inovaţie în educaţie – exemple de bună practică
Mateescu Dana-Zoe, dzmateescu@ccdcluj.ro
Secţiunea 2 – Proiecte educaționale – exemple de bună practică
Alina Boca, aboca@ccdcluj.ro
Secţiunea 3 – Resurse educaționale deschise și instrumente de predare online – exemple de bună
practică, Liliana Dana Lung, ldlung@ccdcluj.ro

o

participanţi fără lucrare:

Completarea, trimiterea formularului de înscriere online, pe site-ul CCD Cluj până la data de 24 mai
2021.

II. CERINȚE DE REDACTARE ȘI PREZENTARE A LUCRĂRII:
Lucrările vor fi tehnoredactate în Word cu caractere româneşti, font Arial, astfel:
1. Formatarea paginii: Tip portret, Alinieri: Stânga: 2,5cm, Dreapta: 2cm, Sus: 2cm, Jos: 2cm
2. Titlul: Arial, dimensiune 14, bold, aliniere centrală, cu majuscule
3. Funcţia didactică, numele şi prenumele, instituţia de învățământ: arial de 12, aliniere la dreapta, cu prima
literă majusculă
4. Textul lucrării (3 - 5 pagini): Arial, dimensiune 12 , distanţa între rânduri de 1,5
5. Paginile lucrării NU se numerotează
Prezentarea lucrării trebuie să respecte condițiile:
- prezentarea liberă sau însoţită de material PowerPoint/Prezi/Film (maxim 10 minute)

III. VALORIFICAREA LUCRĂRILOR
*Lucrările care nu respectă cerințele de redactare și prezentare nu sunt eligibile
* Toate lucrările înscrise și acceptate la simpozion vor fi prezentate în cele trei secțiuni
* Vor fi publicate în broșura simpozionului (CD)– publicaţie electronică cu ISSN doar lucrările care
respectă cerințele minime de publicare a unei lucrări științifice enumerate mai jos:
- Se încadrează prin conţinut în mod direct şi explicit cu tematica simpozionului
- Abordează o temă de interes pentru practica şcolară
- Prezintă caracter de noutate /originalitate
- Citarea corectă a surselor bibliografice
*Lucrările cu grad mare de relevanţă în domeniul didactic, corespunzător secţiunilor, vor fi publicate şi
în revista online a Casei Corpului Didactic Cluj, cu ISSN.
* Participanții la simpozion vor primi:
- adeverințe de participare cu lucrare, respectiv fără lucrare
- adeverințe de participare cu lucrare publicată cu ISSN
Persoană de contact:
prof. metodist Pompilia Herman, tel. 0741201394, e-mail: pherman@ccdcluj.ro

Director Casa Corpului Didactic Cluj,
prof. Mihaela POPESCU

Coordonator simpozion,
prof. metodist Pompilia HERMAN

