
înscris în Calendarul activităților metodico-științifice și cultural al C.C.D. Argeș,  

2021 - 2022,  poziția 20 

 

Coordonatori proiect: Școala Gimnazială „Traian” Pitești, Organizația Salvați Copiii - Filiala Argeș,  

    GPP Primii Pași Pitești, Asociația Meșteșuguri Argeșene Argeș,  

    Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni și Casa Corpului Didactic Argeș.  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

         Simpozionul se va desfășura pe data de 10 iunie 2022, orele 14:00-16.00, cu prezență fizică sau 

sincron pe platforma Google Meet, cu participarea tuturor celor înscriși.  

În cadrul simpozionului participanţii vor prezenta momente  semnificative   din activitatea  

didactică, precum şi din alte activităţi extraşcolare care se pot constitui în exemple de bună practică, fiind 

încadrate în una din următoarele secţiuni: 

1. Drepturile copilului;  

2. Parteneriate și proiecte educaționale; 

3. Optimizarea procesului instructiv-educativ prin dialogul intercultural; 

4. Dimensiunea europeană în educaţie – Creativitate. 

Fiecărui  participant  îi  vor  fi  alocate  3 - 5  minute  pentru  a-și  prezenta  lucrarea  

(referat / aspecte practice / proiect educațional cu tematica “Copilăria - tărâmul miracolelor”, etc.), sub ce 

formă dorește fiecare (susținere liberă, PPT, filmulețe etc.). Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu 

un grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să 

respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.  

Link-ul pentru conectare va fi trimis prin e-mail, în timp util. 

       

Înscrierea participanților se va face prin completarea formularului   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JdxOI7wpVheDaoKnaB0GBWvspI2hMA1eTjCn0OvVyUZHZg/vi

ewform?usp=sf_link Lucrările vor fi trimise la adresa de e-mail corinadeonise@gmail.com până la data de  

08.06.2022.  

 

Documentul va fi realizat în Microsoft Word și denumit astfel: nume_prenume_unitatea de 

învățământ. 

  

Cerințe de tehnoredactare a lucrărilor: 

         Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat 

„justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se 

începe scrierea textului (Times New Roman 12); la două rânduri de text se va scrie autorul și instituția            

(Times New Roman 12 Bold). Fiecare cadru didactic își asumă responsabilitatea pentru originalitate. 

Lucrarea nu va depăși 2-3 pagini.  

Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare:  

numele și prenumele autorului, titlul lucrării, editura, orașul, anul apariției.  

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.  

Lucrarea poate fi publicată într-un supliment al Revistei Catedra – CCD Argeș. 

 

Nu se percep taxe de participare! 

Prin completarea prezentului formular se va realiza înscrierea dumneavoastră la Simpozionul 

Județean "Copilăria - tărâmul miracolelor", Ediția a II-a, înscris în Calendarul activităților metodico - 

științifice și culturale al CCD Argeș, 2021-2022, poziția 20.  

În scopul bunei desfășurări a activității pe platformă, recomandăm participanților să transmită 

adrese valide/personale de GMail (....@gmail.com), cu nume și prenume explicite în adresa de gmail 

(pe cât posibil). 
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