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CONFERINȚA JUDEȚEANĂ  

“Școala on-line. Aspecte. Provocări. Soluții”  

ediția I,  mai-iunie 2020 

REGULAMENT 

 

 

 

Activitatea didactică modernă presupune utilizarea unor mijloace moderne ce 

au ca principal scop dezvoltarea competențelor elevilor noștri. În condițiile în care 

activitățile din cadrul procesului de învățământ s-au mutat în mediul on-line, 

considerăm oportună dezbaterea județeană în cadrul căreia personalul didactic să 

poată discuta, analiza și propune soluții pentru organizarea unor activități calitative în 

mediul virtual. 

Conferința județeană  “Școala on-line. Aspecte. Provocări. Soluții” este propusă 

pentru a fi avizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum și includerea acesteia  

în oferta  Casei  Corpului  Didactic  Simion Mehedinți Vrancea  pentru anul școlar       

2019-2020. 

Perioada înscrierilor: 20.05.2020 - 10.06. 2020 
Desfăşurarea lucrărilor conferinței: 

- Lucrările vor fi prezentate on-line, pe platforma Google meet; 

- Pentru participarea la Conferință, fiecare persoană trebuie să aibă un cont de 

gmail, acesta va fi menționat în fișa de înscriere; 

- Fiecare participant se poate înregistra ca audient sau cu lucrare; 

- Lucrările vor fi redactate cu diacritice şi vor avea doua-trei pagini cu tot cu anexe. 

Acestea vor fi  redactate  cu  aplicaţia  Microsoft  Office  Word,  format  A4,  font  

Arial,  mărime  12, distanţa dintre rânduri 1.15, margini egale de 2 cm, aliniat 

stânga-dreapta. Titlul lucrării va  fi  centrat,  boldat  iar  sub  titlu  se  va  scrie,  

aliniat  dreapta,  autorul/autorii   lucrării, instituţia de învăţământ, localitatea, 

judeţul, cu Arial 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia. 

Aprobat 

 în CA din data de 

18.05.2020, 



 
Model: 

Ștefănescu Alex, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Editura 

Mașina de scris, București, 2005 

- O lucrare poate avea un singur autor. Responsabilitatea pentru conţinutul 

lucrărilor aparţine autorului. 

- Participanţii vor primi diplome care vor fi trimise în format electronic, pe adresa 

de email şi revista cu ISSN a CCD Vrancea, Vârstele școlii. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Înscrierea participanţilor  se  face  până  în  data  de  10 iunie  2020, prin            

e-mail  la adresa    ccd_vrancea@yahoo.com    prin    transmiterea formularului    de 

înscriere şi a lucrării. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

- adresa de email ccd_vrancea@yahoo.com  . 
 
 

DIRECTOR,  
Prof. dr. Livia-Silvia PROCA-MARCU 
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