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Scopul conferinţei este promovarea celor mai bune practici în procesul de
predare-învăţare-evaluare la Geografie. Conferinţa este deschisă practicienilor
şi cercetătorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, interesaţi de
realizarea unei predări interactive de bună calitate. Vă invităm să participaţi
la conferinţă pentru a vă împărtăşi cunoştinţele şi experienţele din domeniul
Didacticii Geografiei!
Teme abordate în secţiunile conferinţei
1. Cunoaşterea mediului în ciclul preprimar
2. Învăţarea geografiei şi explorarea mediului în ciclul primar
3. Formarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor specifice geografiei
şi a competenţelor transversale (a-disciplinare, transferabile) în liceu şi
gimnaziu
4. Didactică universitară
5. Analiza unor produse curriculare (programe şcolare, manuale, manuale
digitale, auxiliare curriculare)
6. Analiza formării continue a profesorilor de geografie (titularizare,
definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I)
7. E-learning la geografie. Analiza unor softuri şi platforme educaţionale,

Tipuri de activităţi
Ateliere (45 minute) – susţinătorii (cel mult două persoane) organizează o
activitate de predare-învăţare-evaluare din domeniul Geografiei, pentru a
dovedi eficienţa anumitor metode şi tehnici didactice, implicând
participanţii în mod direct şi activ în experimentul didactic, prin atribuirea
de roluri; atelierul se finalizează prin analiza activităţii desfăşurate.
Prezentare de lucrare (30 minute) – fiecare autor (cel mult trei) va
prezenta liber rezultatele unei cercetări, cu scop didactic, din domeniul
Geografiei.
Sesiunea de postere – posterele (care conţin tema, motivaţia, scopul,
metodele de cercetare, rezultatele cercetării, concluziile, bibliografia, numele
persoanei care a realizat posterul) vor fi afişate într-o sală pentru ca toţi
participanţii să le poată vedea şi să discute, cu autorul, conţinutul lor.
Autorul va distribui, opţional, copii ale conţinutului prezentat pe poster.
Concurs de postere – posterele vor respecta următoarele cerinte: carton
format A1; editare computerizată a textului; materiale grafice color;
tematica din domeniul geografiei sau didacticii geografiei. Intră in concurs
numai posterele care sunt prezentate în faţa juriului de către participanţii la
conferinţă care au achitat taxa de 120/150 lei. Se achită o taxă
suplimentară de 30 lei pentru a acoperi costurile premiilor şi menţiunilor.
Juriul va fi format din participanţii la conferinţă. Se acordă adeverinţe de
participare la concurs. Posterele vor fi păstrate pentru expoziţii.

surse web. Conceperea unor softuri educaționale
8. Metode şi tehnici eficiente de învăţare a geografiei
9. Evaluarea rezultatelor învăţării (analize de teste oficiale, teste din
auxiliare curriculare, teste din manuale, metode complexe de evaluare)
10. Educaţia prin geografie prin studierea orizontului local (anchete şi
chestionare, studii de caz, focus-grup, investigaţii)
11. Abordări interdisciplinare, multidisciplinare şi transdisciplinare

Concurs de proiecte de lecţii/activităţi – proiectele vor fi elaborate după
modele care vor fi oferite participanţilor după înscrierea şi achitarea taxei
pentru conferinţă şi concurs. Se achită o taxă suplimentară de 30 lei pentru
a acoperi costurile premiilor şi menţiunilor. Juriul va fi format din
participanţii la conferinţă. Se acordă adeverinţe de participare la concurs.
Proiectele vor fi prezentate la conferinţă pe CD şi în format listat. Se acordă
premii pentru fiecare grupă de vârstă şi clasă.

Cercetări geografice cu elevii şi studenţii (30 minute) – fiecare autor (cel
mult trei) va prezenta, în mod concret, modul în care a organizat o cercetare
cu scop geografic, în teren, în laborator etc.
Masă rotundă (45 minute) – participanţii propun o temă de interes ca discuţie
pentru persoanele care sunt în sală ca audienţi, grupul de co-prezentatori
prezintă, în mod succint, opiniile pe marginea subiectului şi, în calitate de comoderatori, solicită opinii, întrebări şi răspunsuri de la participanţi.

Plata se va realiza prin mandat poştal, pe adresa: Maria Eliza Dulamă, Str.
Colibiţa, nr. 10, Cluj-Napoca, cod 400336, jud. Cluj.
Fiecare participant din România are posibilitatea înscrierii şi publicării a 2
lucrări în volum tipărit/electronic sau în revista de didactica geografiei
(indexată în mai multe baze de date). În cazul a 2 sau 3 autori la o lucrare,
fiecare va plăti taxa de 120 RON.

Prezentarea de produse cu scop educaţional – participanţii vor prezenta
produse proprii sau de grup, inclusiv produse ale elevilor şi ale studenţilor: cărţi,
reviste, fotografii, slideshow-uri.

Taxa de participare include costurile conferinţei (inclusiv prânzul şi cina din
data de 13 decembrie), costurile de publicare a volumului şi expedierea lui.
În mapa cu materialele conferinţei, va fi inclusă adeverinţa de participare.
Volumele cu lucrările conferinţei vor fi trimise prin poştă celor din afara
municipiului Cluj-Napoca.

Limbile
de
lucru
al e
conferinţei:
română
şi
engleză.
Publicare:
Lucrările prezentate în cadrul sesiunilor conferinţei vor fi
publicate în limbile română şi engleză, într-un volum colectiv.

N.B.! Numele participantului va figura în programul conferinţei numai
dacă plata va fi realizată până în data de 30 septembrie 2015 inclusiv.
Chitanţa va fi prezentată la primirea mapei pentru conferinţă.

Locul de desfăşurare a lucrărilor conferinţei:
Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Cluj-Napoca

Pentru participanţii fără lucrare (audienţi): 70 RON pentru fiecare
participant. În mapa cu materialele conferinţei, va fi inclusă adeverinţa de
participare. Taxa de participare include costurile conferinţei (inclusiv
prânzul din data de 24 octombrie).

Înscrierea participanţilor la conferinţă: Rezumatele (nu mai lungi de 150
cuvinte) vor fi incluse în formularul de înscriere ataşat invitaţiei.
La adresa didacticageografiei@yahoo.com, puteţi obţine detalii referitoare la
elaborarea şi prezentarea lucrărilor, concursuri, precum şi răspunsuri la
întrebări, inclusiv despre cazare şi masă. Asigurăm cazare contra cost
participanţilor din România la Hotelul Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Coordonate temporale şii financiare
Taxa de participare de 120 lei pentru cei care îşi înscriu comunicările până
la 30 septembrie 2015; se adaugă taxa de 30 lei pentru cei care înscriu la
concursul de postere (un poster); se adaugă taxa de 30 lei pentru cei care se
înscriu la concursul de proiecte de lecţii/activităţi (un proiect). Juriul pentru
fiecare clasă şi grupă de vârstă va fi selectat din participanţii înscrişi la
primul termen (inclusiv la concursuri pentru alt nivel).

24-25 octombrie 2015 Conferinţa
septembrie 2016

Publicarea volumului cu lucrările conferinţei

Vă aşteptăm la Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai, Str.
Clinicilor, nr. 5-7, 400006, Cluj-Napoca, Cluj, România.

