Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI
Sediul social: Str. Aleea Cetățuia, Nr.6, sector 6, București
Adresa de corespondență: Str. Declamării, Nr.16, sector 2, București
CIF: 43360704
Web : https://edumi.ro/

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare online
a Simpozionului Național „Școala de acasă, casa de la școală.
Limite sănătoase între viața profesională și personală”
Instituţia coordonatoare: Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI
Parteneri: ALFAPARF și VISUALWISE
Coordonatorii proiectului/persoane de contact: Petcu Irina, Cojocea Magda
Email: contact@edumi.ro
Telefon: 0725657291
Data şi locul desfăşurării sesiunilor live:
Ziua 1: 09 aprilie 2021, 18:00-19:30
Ziua 2: 10 aprilie 2021, 11:00-13:00
Cele doua sesiuni live pot fi urmărite pe pagina noastră de FACEBOOK. Nu ave ți nevoie de cont pentru
a intra pe pagină. Puteți accesa contul nostru de Facebook în mod direct sau din site. Sesiunile sunt
vizibile și pot fi ascultate și după ce se încheie live-ul.
Modul de desfășurare:
1. Sesiuni live susținute de profesori și specialiști din domeniu. Sesiunile de prezentare vor putea fi
urmărite live pe Facebook, pe pagina Asociației. Vei putea adresa întrebări în chat vorbitorilor.
2. Publicarea cărții în format electronic cu ISBN Școala de acasă, casa de la școală. Limite
sănătoase între viața profesională și personală. Data estimată de apariție a publicației este 15 mai.
Secţiuni:
Secţiunea I: Eseuri
Secţiunea II: Lucrări științifice
Regulament de participare:
a) înscrierea participanţilor și depunerea lucrărilor
- înscrierea la Simpozion se face prin completarea formularului disponibil pe pagina Asociației, până la
data de 7 aprilie: https://www.edumi.ro/eveniment/scoala-de-acasa-casa-de-la-scoala-limite-sanatoaseintre-viata-profesionala-si-personala/
- în momentrul înscrierii trebuie atașat articolul și dovada de plată.
- plata taxei de 38 de lei se face prin transfer bancar în coturile Asociației:
Beneficiar: Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI
Cont lei: RO35BTRLRONCRT0567055401
Cont euro: RO82BTRLEURCRT0567055401
BANCA TRANSILVANIA
CUI: 43360704
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- dacă optați pentru plata prin Ordin de plată verificați comisioanele de transfer, astfel încât în contul
Asociației să fie virată suma de 38 lei. Asociația EDUMI nu își asumă suportarea comisioanelor
aferente, această responsabilitate este exclusiv a participantului.
- după verificarea articolul veți primi un mail de confirmare.
b) redactarea lucrărilor
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. Microsoft Word, 2-4 pagini, format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;
2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
3. Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza titlul didactic, prenumele şi
numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu
folosiţi prescurtări.
4. Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12,
tehnoredactare la 1,5 rânduri, alinere stânga-dreapta;
5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat
6. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă
dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
7. Pentru citate se va utiliza Stilul APA (indicarea autorului și anului, în paranteză, după citat).
Bibliografia va fi trecută la finalul lucrării (se va consemna în ordine alfabetică, astfel: autor, titlu
lucrare, editura, localitate, an).
Dacă la trecerea printr-un soft de plagiat se indentifică lucrări sau eseuri cu o proporție mai mare de 15%
sau lucrări care au paragrafe întregi copiate fără indicarea sursei, acestea pot fi respinse de la publicare,
fără returnarea taxei de participare.
8. Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior vor fi publicate în
cartea cu ISBN „Școala de acasă, casa de la școală. Limite sănătoase între viața profesională și
personală”
9. Lucrarea va fi transmisă în format electronic.
10. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate autorilor.
c) condiţii de participare
- simpozionul se adresează cadrelor didactice şi persoanelor implicate în educație
- la fiecare lucrare pot fi maximum doi autori, fiecare autor trebuie să achite taxa de înscriere
- participarea poate fi directă (cu susținerea articolului în sesiunea live) sau indirectă (doar publicarea
articolului).
d) Data limită de înscriere la Simpozion este 7 aprilie.

Pagina nr. 2 din 2

