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Argument
Regândirea educaţiei în era digitală este o condiţie esenţială pentru competitivitatea la
nivel european, dar si pe plan global.
Noile tehnologii didactice oferă oportunităţi de personalizare a contextelor de învăţare,
însă digitalizarea educaţiei presupune acces la tehnologie si la resurse, în special în
zonele rurale, acolo unde există riscul creşterii exponenţiale a abandonului şcolar.
Perioada recentă a adus provocări pentru fiecare dintre actorii implicaţi în educaţie, de
aceea considerăm că formarea cadrelor didactice la nivel naţional, astfel încât
profesorii să fie pregătiţi să folosească tehnologiile moderne la capacitate maximă, este
esenţială.
Regulament
- Simpozionul are o singură secţiune, pentru personal didactic/ didactic auxiliar
- Participarea se va face online, în format sincron (faţă în faţă, folosind platforma Google
Meet).
-Înscrierea participanţilor se va face până la data de 09.06.2021, prin completarea
formularului de înscriere https://forms.gle/XjqMSjPShNbGiVSz5
- Se vor oferi diplome de participare şi un volum electronic cu lucrările participanţilor la
simpozion.
- Diplomele vor fi transmise pe adresele de email din formularul de înscriere.
- Transmiterea lucrărilor se va face până la data de 14.06.2021, ora 1400, în format editabil
prin e-mail la adresa simpozion.ccdph@ccdph.ro, specificând numele autorului, unitatea
şcolară şi un număr de telefon.
S Se admite un singur autor la elaborarea unei singure lucrări.
S Lucrările vor avea minim 2 pagini şi vor fi redactate utilizând programele de editare
a textului din suita Office (Word) sau compatibile cu acesta, format A4, font Times

New Roman, mărime 12, distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat
stânga-dreapta. Se vor folosi diacriticele româneşti. Titlul lucrării va fi centrat,
mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se va scrie autorul lucrării, instituţia,
localitatea, judeţul, cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârşit, dacă este
cazul, se va consemna bibliografia.
S Conţinutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanţă cu
tematica simpozionului.
S TEMATICĂ PENTRU PREZENTĂRI
1. Profesorul clasic şi generaţia digitală
2. Noi abordări pedagogice, metodice
3. Formarea competenţelor digitale
4. Şcoala online, şcoala de acasă, teleşcoala
6. Acces, conectivitate, incluziune (infrastructură digitală)
7. Managementul clasei online
8. Resurse educaţionale, creare de conţinut digital
9. Metode de susţinere socio-emoţională a elevilor
10. Proiecte educaţionale de succes
11. Inteligenţa artificială - perspective etc.
S Autorii au obligaţia să respecte legislaţia drepturilor de autor şi să evite orice formă
de plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii simpozionului
nu-şi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor
înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării de plagiat.
Susţinerea prezentărilor va avea loc online cu aplicaţia Google Meet, joi -17 iunie
2021, în intervalul orar 12.00-14.00, în secţiuni paralele, în urm a transm iterii de
către organizatori a link-ului de acces pe adresele de email din form ularul de
înscriere. Lucrările vor fi cuprinse într-un volum electronic cu cod ISBN.
S Lucrarea va fi expusă folosind prezentare interactivă sau document.
S Timpul alocat prezentării este de maxim 7 minute pentru o lucrare.
Nu se percepe taxă de participare.

