
 

 

COLEGIUL TEHNIC „Miron Costin”, Roman, județul NEAMȚ 

 

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA  

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „MOTIVAȚIE PENTRU EDUCAȚIE”                                        

EARLY SCHOOL LEAVING – ABANDONUL ȘCOLAR 

 

 

 

15 iunie 2020 

 

 



 SECȚIUNI: 

 
 Referate/Studii de specialitate 

 Exemple de bune practici/ Proiecte educative/didactice/ Activități extrașcolare/Parteneriate 

                         

 INSCRIERE: 

 
 Lucrările și fişa de înscriere se vor trimite organizatorilor, termenul limită: 8 iunie 2020. 

 Toți participanții vor trimite lucrările în format ELECTRONIC,  pe adresa de e-mail  a conferinței, 

abandonulscolar.ctmcroman@gmail.com.   

Participarea poate fi  directă, accesând GOOGLE CLASSROOM „Conferința Erasmus”– MEET, linkul https://meet.google.com/ykg-

hmck-sqv, sau indirectă, trimițând lucrările la adresa de e-mail a conferinței,  abandonulscolar.ctmc@gmail.com.   

 

 CONDIȚIILE DE REDACTARE A LUCRĂRII: 

 
 Lucrarea va avea 2 - 4 pagini, format A4 şi va fi redactată în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp 

de literă 12, spaţiere la 1,5 rânduri; setări pagină - margini egale de 2 cm. 

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi 

să cuprindă experienţe personale. 

 Lucrările vor fi însoţite  obligatoriu de bibliografie minimală (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an). 

 Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.  

 Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă. 

 Nivel: prescolar, primar, gimnazial, liceal (toate disciplinele). 
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 Articolele care nu respectă cerințele de redactare NU VOR FI PUBLICATE! 

 

 PROGRAMUL CONFERINȚEI: 

 

9:00 – Primirea învitaților 

9:15 -  Diseminarea proiectului ERASMUS+ „Motivație pentru educație” 

9:30 -  Sesiune de comunicări pentru participanți pe tema propusă (partea I) 

11:00 – Pauză 

11:30 - Sesiune de comunicări pentru participanți pe tema propusă (partea a II-a) 

13:00 - Încheiere 

 Conferința va avea loc on-line pe platforma GOOGLE CLASSROOM „Conferința Erasmus” – MEET, linkul 

https://meet.google.com/ykg-hmck-sqv, pe data de  15 iunie 2020, începând cu ora 9.00. 

 În vederea desfășurării în bune condiții a comunicărilor, rugăm cadrele didactice care au optat pentru participarea directă să 

trimită pe adresele de email indicate adresele lor de gmail pentru a putea fi înscriși în GOOGLE CLASSROOM „Conferința 

Erasmus” și să răspundă invitației de înscriere. 

  Prezentarea lucrării nu va depăşi 5 -7 minute. 

 Fiecare participant va primi CD ISSN conținând lucrările prezentate în cadrul conferinței, diploma, și adeverință de participare. 

 Nu se percep taxe de participare la conferință.  

 

PERSOANE DE CONTACT 

 

-  Paraschiva Buciumanu, paraschivabuciumanu@yahoo.com, tel. Nr. 0745 456 619  

-  Adriana Antoniu, adrianaantoniu@yahoo.com, tel. Nr. 0745 262 568 
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