
Anexa 2 

Regulament de organizare și desfășurare a Simpozionului Transnațional 

 

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

ȘI TEHNIC 

Ediția I - 8 aprilie 2022 

 

1. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 
 8.04.2022, online – Google meet ( classroom cod curs –aimn5rl ) 

NOTĂ: Link-ul de meet va fi comunicat în intervalul (1-7 aprilie) pe classroom (cod curs –

aimn5rl) și pe adresa de gmail a participanților (profesori). Pe classroom vor fi acceptați doar 

profesorii care au completat formularul/formularele google pentru înscriere la secțiunile 

simpozionului. 

2. GRUPUL ŢINTĂ 
 Cadre didactice din învăţǎmântul profesional și tehnic și din școlile gimnaziale din țară și 

Republica Moldova 

 Elevii din învăţǎmântul profesional și tehnic și din şcolile gimnaziale (cls. a VII-a şi a VIII-a) 

din țară și din Republica Moldova 

3. PARTENERI  
 Casa Corpului Didactic Prahova 

 Liceele și școlile gimnaziale participante la Simpozionul Transnațional 

4. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI: 
  

 SECŢIUNEA - PROFESORI – UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ - constă în prezentarea unei lucrări ce vizează exemple de bune 

practici axate pe utilizarea instrumentelor digitale în procesul de predare – învățare – evaluare 

și modalitățile de integrare eficientă a instrumentelor digitale în activitatea didactică. 

 SECŢIUNEA – ELEVI – VITRINA MESERIILOR - constă în prezentarea unei lucrări ce 

vizează promovarea meseriilor din diferite domenii de activitate raportându-se la specificul 

școlilor din care provin și la contextul tehnologic actual.  

Lucrările elevilor vor fi coordonate de un profesor care va fi menționat pe lucrare. 

Elevii pot participa individual sau în echipe de maxim 3 elevi.  

Fiecare elev/echipă participantă la secțiunea elevi a simpozionului va fi coordonată de un 

singur profesor care va avea obligatoriu și lucrare științifică la secțiunea profesori a 

simpozionului. 



5. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

a) ÎNSCRIEREA: 17.02.2022 – 30.03.2022 

Se completează formularul/formularele de înscriere, până la data de 30.03.2022. 

Lucrǎrile vor fi trimise în format electronic, pânǎ la data de 30.03.2022, pe adresa de e-mail 

cretu.melania@gmail.com 

6. PREZENTAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările profesorilor și elevilor vor fi realizate în Word 2010/2013. Susținerea lucrărilor se 

va realiza prin instrumente online/digitale sau orice altă modalitate aleasă (prezentări Power 

Point, prezi, postere, filmuleţe, machete, cărți electronice, benzi desenate, jocuri, bloguri, 

organizatori grafici etc). Pot participa în echipă (maxim 3 elevi) coordonați de un profesor 

care va avea obligatoriu și lucrare științifică la secțiunea profesori a simpozionului. 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.  

Lucrările în format word vor fi cuprinse într-un DVD electronic. 

b) Redactarea lucrărilor:  

Lucrările prezentate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  

 vor fi tehnoredactate în format A4, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm, folosind Times New 

Roman, mărimea 12, diacritice, în WORD 2010/2013 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, mărimea 14 Bold), centrat 

 la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi unitatea de învăţământ (Times New 

Roman, mărimea 12 Bold) 

 conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să 

aibă originalitate şi nu trebuie să fi fost publicate până la data desfășurării simpozionului-

concurs 

 numărul maxim de pagini lucrare – 3 

Desenele, planşele, afişele, posterele vor fi realizate computerizat utilizând instrumente 

online sau digitale la alegere. 

Prezentarea lucrărilor poate fi realizată folosind programe/instrumente diferite (alese de 

participant) astfel încât să se încadreze în 10 minute.  

Machetele pot fi confecţionate din materiale diverse, astfel încât să evidenţieze scopul 

urmărit/problemele tehnice rezolvate şi creativitatea realizatorilor. 

NOTĂ: Toți profesorii și elevii care participă cu lucrări la acest simpozion vor primi diplome de 

participare. Fiecare profesor participant cu lucrare la secțiunea PROFESORI va primi și un DVD 

electronic cu lucrările simpozionului.  
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c) Condiţii privind prezentarea lucrǎrilor de participare  

 Lucrările vor fi prezentate la fiecare secțiune online/ în sistem videoconferință și vor fi 

postate în secțiunile de pe classroom-ul simpozionului. 

 Timpul de prezentare aferent unei lucrări este de maxim 10 minute. 

 Lucrările nu se returnează. 

NOTĂ: Coordonatorii simpozionului nu își asumă responsabilitatea pentru lucrările care nu 

respectă condițiile de redactare. 

d) Taxa de participare: FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE 

 


