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SIMPOZION NAȚIONAL
„România între tradiţie şi modernitate”

EDIŢIA a XIV-a
„Calitatea actului educativ între tradițional și modern”
17 MAI 2022
REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Participarea la simpozion va consta în redactarea și trimiterea unei lucrări al cărei conținut să
reflecte tema propusă. Lucrarea va conține experiențe didactice personale și preocupări profesionale.
Toate lucrările care îndeplinesc cerințele și au acordul autorului/autorilor vor fi publicate într-un
volum cu ISBN (înscrierea la simpozion constituie acord).
Se admit maximum doi autori pentru o lucrare, fiecare autor primind o diplomă de
participare.
Înscrierea participanţilor, cât și trimiterea lucrărilor se va face până la 9 MAI 2022, în format
electronic, prin e-mail, în fişiere separate (fişa de înscriere, lucrarea, declarația pe propria
răspundere dată de prim-autorul lucrării, scanată) pe adresa simpozion.2022@madgearu.ro.
REDACTAREA LUCRĂRILOR:
Redactarea lucrărilor - lucrarea propriu-zisă se va face în WORD 2003, pe format A4, pe o
singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justify”) CU CARACTERE
ROMÂNEŞTI (diacritice). Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La
două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12). La două rânduri de
numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia este obligatorie și
se va scrie la sfârşitul lucrării. Mărimea lucrării trebuie să fie de 2-4 pagini A4, opțional lucrarea va
avea un rezumat de maximum o pagină.
Foarte important:
 nu se acceptă lucrări cu conținut pur teoretic sau lucrări care nu au legătură cu tema
sesiunii de comunicări.
 lucrările care nu îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi returnate autorului/autorilor cu
rugămintea încadrării în recomandări.
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Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat
(organizatorul îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de plagiat la adresa
textelor prezentate).
Simpozionul va avea loc și în acest an tot online, astfel încât vom transmite pe mail cu 24
de ore înainte celor care se vor înscrie și vor trimite lucrări, coordonatele unei întâlniri
(probabil ZOOM). Aceasta va fi înregistrată, la cererea CCD, constituind chiar dovada
desfășurării simpozionului. Cererea dvs. de înscriere la simpozion va putea fi considerată drept
acceptul dat înregistrării.
EVALUARE:
Toate lucrările trimise în termen vor figura în catalogul simpozionului, iar fiecare autor
va primi diploma de participare și catalogul/revista simpozionului.

CCD București certifică adeverințele/diplomele doar pentru participarea la întâlnirea
online.
Coordonatorul activității la nivelul colegiului:
prof. Cristina Drăgan
0722336199
tel./fax 0212117256
cemadgearu@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAŢIEI
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL
„România între tradiţie şi modernitate”
EDIŢIA a XIV-a cu tema

„Calitatea actului educativ între tradițional și modern”

Numele şi prenumele cadrului didactic: ........................................................................
Şcoala: ...............................................................................................................................

Titlul lucrării: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Telefon fix/mobil: ...........................................................................................................
Adresa e-mail: ...............................................................................................................
Participare online*
*CCD București certifică adeverințele/diplomele doar pentru participare online.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
DATA: marți 17 MAI 2022
- 11.30 – 11.45 - Cuvântul de deschidere al organizatorilor
- 11.45 –13.45 - Prezentarea lucrărilor
- 13.45

- Concluzii

Notă: În funcţie de numărul participanţilor, programul va putea suporta unele modificări.
Nu se modifică ora de începere.
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
dată de prim-autorul lucrării

Subsemnatul(a)____________________________________________, ca urmare a exprimării
intenției de a participa cu lucrarea (titlul)______________________________________________
_________________________________________________, la (titlul activității)_________________
_______________________________________, organizată de (denumirea instituției organizatorului)
_________________________________________, declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă
este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care
au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi în bibliografie. Declar că nu am folosit în
mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din lucrare nu încalcă drepturile de proprietate
intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică. Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub
această formă în niciun alt context în vederea obţinerii unei adeverințe sau diplome și nici nu a fost
publicată anterior.

Data,
_________________________

Semnătura,
____________________

