CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA
Sesiune interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XII-a
PROFESIILE VIITORULUI – O PROVOCARE DE ACTUALITATE ÎN EDUCAȚIE
8 februarie 2019, ora 10.00, Aula Colegiului Național "Petru Rareș" Suceava
ARGUMENT:
Conform studiilor, piața forței de muncă se va modifica semnificativ până în anul 2030 și multe din
meseriile și profesiile de astăzi se vor transforma sau vor dispărea.
Automatizarea și digitalizarea au determinat și ele modificări de paradigmă în scoala românească
care, prin adoptarea unor noi arhitecturi curriculare, se pregătește să devină “un alt fel de şcoală”.
Elevii care își dezvoltă corect aptiudinile, cunoştinţele, competenţele şi valorile vor putea să-şi
asume un rol activ în societatea de mâine, iar perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic
în acest sens, sunt prioritare.
GRUP TINTA: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar, specialişti în domeniul educaţiei formale şi nonformale.
SECȚIUNI:
1. Tendințe în formarea continuă a personalului didactic
2. Provocările educației din perspectiva profesiilor viitorului
3. Consiliere pentru carieră și dezvoltare personală
4. Școală – Competențe – Resurse Educaționale Deschise
5. Management educațional pentru dezvoltare comunitară
CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE:
o titlul cu majuscule, centrat;
o funcția, numele și prenumele, unitatea școlară, aliniat la un rând sub titlu, dreapta;
o rezumat în limba română (5 / 6 rânduri);
o 4 / 5 cuvinte-cheie;
o lucrarea va avea maxim 4 pagini, format A4;
o textul lucrării – TNR 11 pt;
o distanţa între rânduri de 1 pct, aliniere justify, margini 2,5;
o bibliografia: se vor consemna maxim 3-4 titluri;
o semnele diacritice corespunzătoare limbii române.
Vă rugăm, nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile, deoarece vor fi incluse în
volum şi vor fi numerotate la editare.
Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate.
ORGANIZAREA INTERVENȚIILOR:
- în plen: 5 minute într-un discurs structurat:
- susținerea lucrării: 5 minute.
CALENDAR:
Data limită pentru înscriere: 28 ianuarie 2019;
Data limită trimitere comunicare: 1 februarie 2019;
Persoană de contact: prof. Daniela Argatu daniela_argatu@yahoo.com
FORMULAR DE ÎNSCRIERE:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdmy-SLLIldnqUl8t…/viewform
TAXA: de participare: 10 lei; de publicare: 20 lei.

