
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

„INOVAȚIE ȘI PERFECȚIONARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ” 

Ediția I, 14 Decembrie 2022 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

LOCALITATEA: 

AUTORUL/AUTORII LUCRĂRII: 

SPECIALITATEA: 

TITLUL LUCRĂRII: 

SECȚIUNEA: 

 Secțiunea I - Evoluție și perfecționare în carieră didactică (lucrări științifice, 

articole și studii de specialitate); 

 Secțiunea a II a – Exemple de bune practici în formarea și dezvoltarea 

profesională (lucrări științifice, articole, studii de specialitate, prezentări PPT); 

 Secțiunea a III a – Proiecte și parteneriate educaționale, programe de activități 

extracurriculare inovative; 

 Secțiunea a IV a – Aplicații practice din cadrul activităților de formare. 

 

PARTICIPARE: FIZICĂ  / ON-LINE  

ADRESA DE E-MAIL: 

TELEFON: 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:   

 VIDEOPROIECTOR ________________ 

 FLIPCHART ________________ 

 CONECTARE LA GOOGLE MEET/ZOOM___________ 
 

Publicarea materialului în revistă (CD): DA  / NU  

 



RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:  

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerințe: 

- Vor avea între 2-4 pagini în format A4;  

- Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu 

diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;  

- 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. 

- Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:  

1. Bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an;  

2. Un rezumat de maximum ½ pagină pentru lucrările care se vor publica.  

          - Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori. 

În cazul în care sunt doi autori pentru o lucrare, fiecare va primi diplomă, cu condiţia 

participării efective la conferință. 

- Lucrările, fișa de înscriere și contractul de parteneriat  (2 exemplare) se vor 

trimite organizatorilor în format electronic (pe e-mail: 

conferinta.vladimirescu@yahoo.com) și/ sau în format letric la adresa 

Grădinița cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova, str. Carol I, 

nr. 41A, Craiova, jud. Dolj, cu mentiunea ,,Pentru Conferința Internațională 

Inovație și perfecționare în cariera didactică”, semnat de unitatea la care își 

desfasoară activitatea (în cazul instituţiilor care îşi manifestă adeziunea pe 

parcurs) până la data de 14 decembrie 2022. Lucrarea în format scris se va 

aduce la sustinere, pe data de 14.12.2022. 

- Se va transmite un singur e-mail care va conține în ordine: lucrarea cu 

numele autorilor și unitatea scolară de proveniență, fișa de înscriere și/sau 

contractual de parteneriat. 

- Data limită de înscriere: 11 Decembrie 2022. 

INFORMAȚII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ: 

- Prezentarea lucrărilor va avea loc la sediul Grădiniței Cu P.P. ”Tudor 

Vladimirescu” Craiova face to face, dar și pe Google Meet/Zoom pentru 

partenerii internaționali și naționali. 

- Expunerea lucrărilor nu va depăși 5 minute. 

- Lucrarea, fișa de înscriere și acordul de participare vor fi trimise la adresa de e-

mail: conferinta.vladimirescu@yahoo.com și/sau în format letric la adresa 

Grădinița cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova, str. Carol I, nr. 

41A, Craiova, jud. Dolj, cu mentiunea ,,Pentru Conferința Internațională Inovație 

și perfecționare în cariera didactică”.  

- Participanții sponsorizează activitatea proiectului cu 5 RON pentru diploma de 

participare fără publicare și cu 10 RON pentru publicare în revista cu ISSN. 

- Toți participanții vor primi diplomă de participare la activitatea metodică.- 

- Conferința va avea loc la Gr. cu P. P. “Tudor Vladimirescu” în data de 

14.12.2022, orele 14:00. 

- Participarea cadrelor didactice din județ este obligatorie. 

mailto:conferinta.vladimirescu@yahoo.com

