
 Simpozionul Național "Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al 

învățământului european" - ediția a XI-a, din 5 iulie 2022, avizat ME nr.33926/18.11.2021 cu privire la 

”Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2021/ 2022”, se va desfășura  sincron online, 

webinar MEET pe parcursul a doua ore. 

Condiţii de înscriere:  

Fiecare participant este invitat să prezinte o lucrare (document word, ppt, padlet, prezzi etc.), 

timp de 5 - 10 minute, prin care să își exprime argumentat punctul de vedere cu referire la mijloace, 

metode, tehnici, strategii de îmbunătățire a activității profesionale sau exemple de bune practici. 

Lucrările vor fi încărcate pe platforma google classrom a CCD Vâlcea până pe data de 5 iulie 2022, 

prin completarea formularului de înscriere online: https://forms.gle/6EtCSHHEHksRvf8W7   

Link videoconferință: https://meet.google.com/wgh-zaog-nzi  

Toate lucrările vor fi centralizate pe CD-ul cu ISSN al simpozionului, iar fiecare participant va 

primi on-line, diploma de participare și revista cu ISSN. 

Articolele/ materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerințe de 

tehnoredactare: 

 Vor fi transmise numai documente word, redactate cu Times New Roman, cu mărimea fontului 12, 

spaţiere la 1,5 rânduri; 

 textul trebuie să fie obligatoriu cu diacritice şi să conţină la început numele şi titlul didactic al autorului, 

şcoala şi localitatea unde predă acesta; 

 articolele trebuie să fie rezultatul unor cercetări / reflecții originale, iar în cazul în care s-au folosite 

surse bibliografice, acestea trebuie precizate la finalul materialului; 

 ar fi de preferat ca activitățile desfășurate la clasă să fie însoțite de imagini (acolo unde este cazul). 

 Articolul nu trebuie să depășească 2 pagini. 

ALTE PRECIZĂRI: 

 Autorii sunt responsabili de conținutul articolelor, vă recomandăm să nu ne trimiteți materiale publicate 

anterior sau propuse altor publicații; 

 Reproducerea parțială sau integrală a conținutului revistei se poate face numai cu acordul Casei 

Corpului Didactic Vâlcea; 

 Publicațiile în care apar articolele vor fi consultate pe adresa www.ccdvl.ro, secțiunea Publicații. 

 

Informaţii suplimentare:  

Prof. metodist CCD Șandru Valeria, valeria.sandru@ccdvl.ro , tel. 0773 969 937. 
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