
CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 
organizează 

 

SESIUNE INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 
ediţia a X-a 

10 februarie 2017, ora 10 

la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 
 

SECŢIUNI  

1. Perfecţionare şi formare continuă 

2. Managementul instituțiilor educaționale 

3. Demersuri didactice moderne. Subsecţiuni:  

 limbă şi comunicare;  

 matematică şi ştiinţe, tehnologii, TIC;  

 om şi societate, educaţie plastică şi educaţie muzicală;  

 învăţământ preşcolar;  

 învăţământ primar.  

4. Învățare și dezvoltare personală prin activități nonformale 

5. Documentare, informare şi resurse în educaţie 

 

ORGANIZARE:  
Lucrările  pentru publicare vor fi trimise până la data de 6 februarie 2017, ora 1200(termen fix) prin e-mail 
la adresa daniela_argatu@yahoo.com : 
- nu se admit mai mult de doi autori la o lucrare;  
- lucrarea in extenso va respecta cerințele: 

 Lucrarea va fi tehnoredactată în format A4; 
 Titlul va avea format Times New Roman 12, cu majuscule; 
 Numele și prenumele, precedat de funcția didactică (profesor, profesor învățământ primar, etc) și 

urmat de unitatea de învățământ, va fi plasat sub titlu, la un rând, aliniat la stânga, format de literă 
Times New Roman 12;  

 Textul lucrării va avea format de literă Times New Roman 12 pt, cu distanţa între rânduri de 1 pt, 
aliniere justify; 

 Se vor utiliza semnele diacritice corespunzătoare limbii române; 
 Se pot fi include imagini, fotografii, grafice etc. 

 
Lucrările care nu respectă condițiile de tehnoredactare nu pot fi publicate! 
 
Alte precizări: 
- Lucrările vor fi prezentate pe secțiuni, iar durata prezentării se recomandă a fi de 5-10 minute. Se pot 

folosi prezentări PPT/ fișe /alte forme de expunere. 
- Participanții vor primi adeverința și CD-ul cu ISBN cuprinzând lucrările publicate, după încheierea 

prezentării. 
 
PROGRAM DE DESFĂŞURARE:  
 
09.30 – 10.00 – Primirea participanţilor și invitaţilor;  
10.00 – 10.30 – Alocuţiuni: reprezentanţi ai ISJ, CCD, consiliului local şi ai partenerilor;  
10.30 – 11.00 - Pauză 
10.30 – 13.30 – Prezentarea lucrărilor pe secţiuni  
13.30 – 14.00 – Concluzii 

mailto:daniela_argatu@yahoo.com

