
  
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ “SFÂNTA MARIA” 

 

Vă invită să participaţi la 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ 

 

”Q-ED!” 

- experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene - 

 
9 IUNIE 2022 

 

SCOPUL: 

Conferința va oferi cadrul legitim promovării, prezentării, dezbaterii şi diseminării și valorizării 

produselor realizate în cadrul proiectului Erasmus +, acțiunea KA2, parteneriate strategice școlare,  ”Q-

ED!”, precum și din alte proiecte europene, iniţierea de noi contacte între specialişti, încurajarea 

cooperării dintre organizaţii/unități școlare din țară și străinătate, schimbul de experiențe și bune practici.  

 

OBIECTIVE: 

 

-  Diseminarea şi valorizarea experienţelor şi rezultatelor obţinute în cadrul proiectului „Equalizing the 

chances of success in life of pre-university students through a quality digital education– Q-ED!–”, 

2020-1-RO01-KA201-080061 (platforma e-learning Q-Ed!, teste de antrenament în vederea susținerii 

examenelor de evaluare națională la clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a și instrumente de receptare pluri- / inter- 

și transdisciplinară a textului literar și nonliterar, ghid de metode de evaluare a cunoștințelor elevilor după 

sistemul de educație din Finlanda); 

- dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, limbaj mimico-gestual și IT de către elevi și 

cadre didactice; 

- dezvoltarea capacității cadrelor didactice de evaluare a aptitudinilor de aplicare, de analiză și de 

interpretare a cunoștințelor elevilor; 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

- cadrele didactice din învăţământul preuniversitar/universitar din unităţile şcolare din România şi din 

unităţile şcolare europene; 

- alte persoane interesate de acest domeniu; 



  

          SECŢIUNI: 

1. SECȚIUNEA I - Valorizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Equalizing the chances 

of success in life of pre-university students through a quality digital education– Q-ED!–”, 

2020-1-RO01-KA201-080061  

2. SECȚIUNEA II - Valorizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Bullying and 

cyberbullying in the world of silence and not only – BE CYBERWISE!”– no.  2020-1-RO01-

KA229-080106 

3. SECȚIUNEA III – Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice- Prezentare de proiecte - 

experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene 

 

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

Joi, 9 iunie 2022, începând cu ora 8: 30, în incinta Universității „Artifex” București, str. Economu  

Cezărescu, nr. 47, sector 6, București. 

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE 

 Grupul ţintă căruia i se adresează conferinţa: 

- cadrele didactice din învăţământul preuniversitar/universitar din unităţile şcolare din România şi 

din unităţile şcolare europene. 

 Condiţii de participare: 

1. ÎNSCRIERE 

  - Perioada de înscriere: 25-29 mai 2022 

  - Înscrierea participanţilor se realizează prin completarea fișei de înscriere atașată acestui document. 

a. Indiferent de participare directă sau indirectă fişa de înscriere se trimite în format electronic 

împreună cu propria lucrare pentru a putea fi inclusă în volumul conferinţei. 

b. Adresa la care se trimite lucrarea / fişa de înscriere şi lucrarea este:  

                      floristoica2013@yahoo.com    

c.    Cadrele didactice/specialiştii care doresc să participe la conferință vor completa Fişa de 

înscriere  la Conferința Internaţională  ”Q–ED! - experiențe și schimb de bune practici în cadrul 

programelor europene ” care se va trimite prin e-mail la adresa: floristoica2013@yahoo.com, în 

perioada  25 -29 mai 2022. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta organizatorii:  

- Insp. Bran Cosmina - 0727768830 

- Prof. Stoica Florica - 0726245436  

2. TRIMITEREA LUCRĂRILOR se va face în perioada 25 -29 mai 2022, în format electronic, 

acestea urmând să fie aduse în format letric în ziua conferinţei. 

3. Toate lucrările vor fi reunite într-un CD  cu cod ISBN. 
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NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE SAU DE PARTICIPARE LA  CONFERINŢĂ. 

  Desfăşurarea conferinţei: 
Participanţii la conferinţă vor elabora şi prezenta materiale diverse (referate, prezentări PPT, etc.) 

corespunzătoare următoarelor secţiuni: 

1.  SECȚIUNEA I - Valorizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Equalizing the chances 

of success in life of pre-university students through a quality digital education– Q-ED!”, 2020-

1-RO01-KA201-080061 

2.  SECȚIUNEA II - Valorizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Bullying and 

cyberbullying in the world of silence and not only – BE CYBERWISE!”– no.  2020-1-RO01-

KA229-080106 

3. SECȚIUNEA III – Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice - Prezentare de proiecte - 

experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene 

 

Recomandări pentru redactarea lucrărilor: 

 Tehnoredactare:  

 format A4, 2-4 pagini, Times New Roman 12, distanţa dintre rânduri de 1,5.  

Toate lucrările vor fi redactate cu diacritice; 

 titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii şi şcoala unde 

funcţionează, se vor scrie cu Times New Roman 14, bold, aliniere dreapta; 

 conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă 

dezbaterii şi să aibă originalitate; 

 o lucrare poate avea maximum doi autori; 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, conținând următoarele 

elemente obligatorii: număr curent, nume, prenume autor, titlul, editura, anul; 

 se vor consemna obligatoriu toate sursele, inclusiv cele de pe internet. Nu sunt acceptate lucrări 

plagiate sau lucrări care au participat şi la alte activități metodico – științifice; 

 prezentarea lucrărilor, în cazul participării directe, poate fi făcută în Power Point şi nu trebuie să 

depăşească 10 min. Slide-showurile se expediază organizatorilor până la data de 29 mai 2022; 

 fiecare lucrare trebuie să conţină un rezumat de ½ pg. în limba engleză 

 lucrările în format Word se vor transmite organizatorilor pe adresa de e-mail: 

floristoica2013@yahoo.com , atât în limba română cât și  

 rezumatul în limba engleză, până la data de 29 mai 2022. 

Observaţii: 
 Lucrările participanţilor trebuie să conţină puncte de vedere/argumente personale, modele de 

bună practică. 

 
Fiecare participant va primi diplomă de participare, prezentare lucrare și CD-ul cu lucrări. 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE / PARTICIPARE CONFERINŢĂ 

 

”Q-ED!” 

- experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene - 
 

 

Conferință  internațională 

Bucureşti ,  9  iunie 2022 

 

 

 

Numele şi prenumele ……………………………………………………… 

Funcţia …………………………………………………………………….. 

Şcoala/Instituţia ………………………………………………………………………. 

Secţiunea …………………………………………………………………… 

Titlul lucrării ………………………………………………………………. 

Tipul prezentării :  word     ;     ppt   

Doresc ca lucrarea mea să fie publicată în volumul conferinței 

DA                                                  NU  

Participare directă   DA                          Participare indirectă   NU  

Adresă de contact (telefon/fax/e-mail)…………………………………….  

Notă:  

a) asumarea originalităţii lucrării:                       DA   /  NU 

b) acordul ca materialele educaţionale/lucrările acceptate să fie utilizate de aplicant şi  de CCD Bucureşti ca resurse 

educaţionale:       DA   /  NU 

 

Semnătură participant.............................................. 


