LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“
IAȘI
IT. Atitudine. Profesionalism

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”, IAȘI
în calitate de co-organizator alături de
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE, IAȘI
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, IAȘI
FACULTATEA DE INFORMATICĂ, IAȘI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ, IAȘI
și
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC,
IAȘI

organizează

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ INTERDISCIPLINARĂ
„NOI PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI
ÎN ERA DIGITALĂ”
C.A.E.J. Nr. 11297/ 20.12.2019/ 142

28-29 ianuarie 2020
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SCOPUL
Conferința are ca scop stimularea utilizării tehnologiilor digitale în procesul de
predare și de evaluare de către profesorii din toate ariile curriculare. De asemenea, se
urmărește realizarea unui workshop cu participarea firmelor IT din județ în vederea
eficientizării conținuturilor și metodelor și a adecvării la piața muncii.
COORDONATE
 Data: miercuri, 29 ianuarie 2020
 Orele: 1000 – 1400
 Locul desfășurării concursului:
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,
Aula Magna „Carmen Sylva”
COORDONATORI
Prof. Timofte Cristina, director, cristina.timofte2009@gmail.com , 0744 350 951
Prof. Romanescu Adina, director adjunct, adina_romanescu@yahoo.com, 0741
023427
Prof. Adochiei Anca-Narcisa, profesor limba și literatura română,
narcisa.leizeriuc22@yahoo.com 0743 669 143
Prof. Fulop Cristina, profesor limba engleză, cristina_fulop@yahoo.com,
0745 247 272
Prof. Grădinariu Mariana, profesor informatică, mgradinariu@yahoo.com,
0744 786 266
OBIECTIVE
1. Utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare și evaluare de către
profesori;
2. Schimbul de metode și de bune practici între profesori și firme de profil;
3. Realizarea de articole științifice și de materiale educaționale.
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CONFERINȚA JUDEȚEANĂ INTERDISCIPLINARĂ
„NOI PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI ÎN ERA DIGITALĂ”
 Grup țintă : profesori din mediul universitar și preuniversitar de diferite
specializări, reprezentanți firme IT
 Program :
10 – 1130 Comunicări științifice 1
1130 – 1200 Coffee break
1200 – 1400 Comunicări științifice 2
00

 Timp alocat prezentării PPT a articolelor/referatelor/comunicărilor:
10-15 minute
 Descriere:
În cadrul conferinței, vor intra în dialog profesorii din mediul universitar,
preuniversitar și reprezentanți ai companiilor IT. Se vor susține comunicări de
articole, referate și prezentări cu caracter interdisciplinar în care se vor valorifica
metode digitale folosite în cadrul activității didactice, materiale realizate folosind
cunoștințele IT, exemple de bună practică, soft-uri educaționale.
Conferința este destinată profesorilor și profesioniștilor IT din companiile
locale și are ca scop schimbul de metode și exemple de bună practică (secvențe de
lecție, materiale, site-uri, soft-uri educaționale) utilizate la clasă sau în cadrul
activităților extrașcolare (cluburi de inventică/ robotică), dar și adaptarea demersului
educativ la cerințele pieței. Un scop adiacent este dezvoltarea unei comunicări
bivalente între școală și firmele de profil, în vederea pregătirii elevilor pentru o mai
bună inserție pe piața muncii.
Articolele și referatele urmează a fi publicate în format digital în volumul
conferinței (ISSN) și vor fi puse la dispoziția participanților, dar și a profesorilor
interesați în vederea utilizării materialelor și metodelor în cadrul orelor de specialitate.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONFERINȚEI
Profesorii pot participa direct sau indirect.
Pentru participarea directă se vor trimite articolele prin e-mail și se vor susține de pe
un material realizat în Word/ prezentare (PPT, Prezi) în cadrul conferinței.
Pentru participarea indirectă profesorii vor trimite articolele prin e-mail
responsabilului de secțiune.
Înscrierea se face prin trimiterea articolului până la data de 26 ianuarie 2020 la
adresa narcisa.leizeriuc22@yahoo.com .
Articolul va fi realizat ținându-se cont de template (Anexa 3).
1.Documentul WORD care conţine prezentarea lucrarării trebuie să fie denumit conform
convenţiei:<nume_lucrare>-<numele_prenume>.doc
2. Formatarea lucrării este A4 (21cm lăţime x 29,7 cm înălţime). Marginile, marginea din
stânga, trebuie să fie de 2 cm iar marginea din dreapta trebuie să fie de 1,5 cm, marginile de
sus şi jos sa fie ambele 1,5 cm. Textul trebuie să fie aliniat stânga şi dreapta (justify).
3. Imagini. Sunt permise şi se recomandă maxim 3 imagini / 3 capturi ( imagini din proiect).
4. Titlul principal trebuie să fie centrat, cu Times de 12, scris cu caractere aldine (bold).
5. Numele autorului şi instituţia reprezentată. Numele autorilor şi instituţiile reprezentate
trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu Times de 12, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi
pe linii separate. Includeţi adresele de e-mail, unde este posibil.
6. Corpul textului. Scrieţi corpul textului cu Times de 11, spaţiat la un singur rând. Este de
dorit ca autorii să trimită articolul scris şi verificat cu atenţie.
Materialele trimise cu erori de scriere sau gramaticale nu vor fi acceptate. Autorii se vor
limita la minimum 2 pagini şi maximum 4 pagini, prezentând rezultatele cât mai concis
posibil.
Responsabil:
prof. Adochiei Anca-Narcisa, narcisa.leizeriuc22@yahoo.com 0743 669 143
Director,
Prof. Cristina Timofte
Coordonatori,
Prof. Cristina Timofte
Prof. Adina Romanescu
Prof. Anca-Narcisa Adochiei
Prof. Cristina Fulop
Prof. Mariana Grădinariu
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