
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL MULTIDISCIPLINAR AL PROFESORILOR ŞI 

DASCӐLILOR DE PRETUTINDENI : 

INSEGNANTI E IMMAGINAZIONE DEL FUTURO. UN VIAGGIO NELLA DIVERSITÀ 

DELLA DIDATTICA 

PROFESORII ŞI REIMAGINAREA VIITORULUI . O CӐLӐTORIE ÎN DIVERSITATEA 

PREDӐRII 

TEACHERS AND THE REIMAGINATION OF THE FUTURE. A JOURNEY IN THE 

DIVERSITY OF TEACHING 

(Viale della Riviera, 201, Pescara, Provincia di Pescara, ITALIA) 

30 noiembrie- 2 decembrie 2021 

 

CURS INTERNAŢIONAL DE FORMARE:  

MANAGEMENTUL MATERIALELOR DIDACTICE. ÎNTRE INOVAŢÎE ŞI 

CREATIVITATE 

GESTIONE DEI MATERIALI DIDATTICI. TRA INNOVAZIONE E CREATIVITÀ 

 (1decembrie 2021) 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTRODUCERE 
Simpozionul Internațional Interdisciplinar al Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni APDP se 

va desfӑșura cu prezențӑ fizicӑ la PESCARA(ITALIA)  sau virtual  pe platforma Zoom în perioada 30 
noiembrie-2 decembrie 2021 sub egida Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de  Pretutindeni- Institutul 
de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație, ca activitate  în cadrul proiectului educațional trasnațional   
CREDEM IN VOLUNTARIAT, EDUCAŢIE, CERCETARE ŞI INTERCULTURALITATE (icpee.ro), răspunzând nevoii 
de colaborare a tuturor cadrelor didactice prin realizarea unui schimb de informație în implementarea 
standardelor de calitate, de generalizare a bunelor practici ca urmare a modificării stilului de 
desfășurare a activităților didactice în contextul învățământului actual și a predӑrii în diversitate. 

Proiectul se deruleazӑ în colaborare cu diferite instituții de învӑțӑmânt preuniversitar și 
universitar din țarӑ și strӑinӑtate (Casa Corpului Didactic Neamț, Casa Corpului Didactic Olt, Casa 
Corpului Didactic Argeș, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din  Ucraina, Cernӑuți, Asociaţia 
Interculturală Româno-Elenă DACIA și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena, 
Grecia, Consiliul Mondial Român) și cu susținerea metodologicӑ a : 

- Centro Culturale Italo-Romeno, Milano (Italia) 
- A Rocca Associazione Artistica Culturale, Sicilia (Italia). 

 
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: 

Se completeazӑ formularul disponibil online: https://forms.gle/JaDrDx4KFtwmPpnZ9 
 
DERULAREA ACTIVITӐŢILOR (SIMPOZION INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR) 

- PREZENŢA FIZICӐ/ PARTICIPARE DIRECTӐ:  30 noiembrie -2 decembrie 2021 la Viale della 

Riviera, 201, Pescara, Provincia di Pescara, ITALIA;  
- Online prin platforma ZOOM (se acceseazӑ un link trimis de cӑtre organizatori  apoi veți fi 

direcționați într-un conference waiting room iar la ora indicatӑ se va permite de cӑtre 
administratorul APDP accesul dvs). 

 
 
 
 

https://forms.gle/JaDrDx4KFtwmPpnZ9?fbclid=IwAR1mNmDeEZ2_MJS67UesNcc33RDf7mK_O90X2BxFIp-q2gSBS3XshKZ1xVo


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSŢINEREA ACTIVITӐŢILOR DIN PROIECT SE POATE FACE PRIN DONAŢIE. 

Ne puteți susține activitatea cu o donație (160 lei/ 35e)  
Aveți la dispoziție cinci modalitӑți:  
-  în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de 

Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB 
- prin mandat poștal (Poșta Romȃnӑ) cӑtre Ionuț Manole – APDP, str Principalӑ 555, of 

Valea Mare, DB, 137492  cu specificatia „DONAŢIE și numele dvs” 
- prin E-mandat, serviciu în parteneriat cu Poșta Romȃnӑ (https://www.posta-

romana.ro/e-mandat-cu-plata-online.html) 
- prin virament de la Posta Românӑ în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont 

Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB 
- prin platӑ directӑ în numerar în ziua Simpozionului (în EUR). 
NU UITAŢI sӑ trimiteți copia electronicӑ (OP/mandar poștal) la adresa: 

instituteducatie.secretariat@gmail.com  
 

TIPURI DE PARTICIPARE LA SIMPOZION: 
- Ca audient (participare gratuitӑ/ fӑrӑ certificare); 
- Ca vorbitor în plenul simpozionului (keynote speaker invitat); 
- Ca membru în comitetul de organizare/ de referenți științifici; 
- Ca participant activ (pe bazӑ de înregistrare) și eliberare de documente care sӑ ateste 

înscrierea, participarea  și susținerea activitӑții prin donație. 
Participant activ= cadrul didactic își asumӑ participarea la eveniment, a completat formularul de 
înregistrare, este membru afiliat și susținӑtor APDP. 
Pentru participanții conectați pe platforma Zoom-  vӑ rugӑm ca în timpul derulӑrii evenimentului sӑ vӑ 
faceți o capturӑ de ecran (print screen) în eventualitatea în care vӑ vom cere sӑ ne faceți dovada 
participӑrii. De asemenea asigurați-vӑ cӑ AVEŢI MICROFONUL OPRIT din respect pentru participanți. 
Colegii care nu respectӑ aceastӑ rugӑminte vor fi invitați sӑ pӑrӑseascӑ întȃlnirea. 
 
DETALII LOGISTICE 

Pentru participanții care au optat sӑ ia parte la activitӑțile de vizitare a obiectivelor turistice și 

a celor didactice în Pescara (Italia), transportul și cazarea se vor face prin rezervarea 

individualӑ. Vӑ recomandӑm pentru cazare prin booking.com (Viale della Riviera, 201, 

65123 Pescara Provincia di Pescara, Italia / tel: +39 085 471 1545).  
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