
Conferința Internațională „Dezvoltarea Personală”, 30-31 octombrie 2021, Pitești, Romania  

Cum particip la conferință? 

 

Înscrierea în conferință se va realiza prin accesarea link-ului Register/Înscriere și completarea 

formularului care se deschide automat. 

Rezumatele vor fi trimise pe adresa de mail conferintacjraearges@gmail.com, conform 

calendarului conferinței și a recomandărilor pentru rezumate. 

Lucrările trimise vor intra în revizuire științifică a 2 revizori independenți. Aprobarea participării 

la conferință cu lucrare se va face numai în baza obținerii calificativului Foarte bine de la minim un 

revizor sau minim a calificativului Bine de la 2 revizori. 

Numai după primirea aprobării participării cu lucrare se poate achita taxa de participare în 

contul partenerului nostrum: Asociația Profesioniștilor în Resurse Educaționale, AsProEdu, conform 

detalii plată. 

Programul final al conferinței va fi publicat pe Pagina funcțională a Conferinței cu minim 5 zile 

înainte de desfășurarea acesteia. 

Conferința va avea numai format online, prin intermediul softurilor pentru video-conferințe. Nu 

va exista interacțiune față-în-față în această conferință. 

Se va utiliza serviciul de video-conferințe google meet (https://meet.google.com/). Serviciul este 

ușor de utilizat, dar dacă nu sunteți familiari cu acesta puteți viziona tutoriale dedicate în acest sens pe 

youtube.  

Pentru participarea la conferință vă puteți conecta printr-un laptop, PC, tabletă sau telefon, care 

poate opera un browser de internet, o conexiune stabilă la internet, microfon și camera. De asemenea 

este indicat să verificați dacă puteți prezenta formatul lucrării dumneavoastră (PowerPoint, poster etc.) 

în timpul sesiunii pentru audiență (butonul „prezintă acum”).  

Conferința se desfășoară în trei secțiuni paralele, fiecare secțiune având un support tehnic (altul 

decât moderatorul de conținut). 

Pe pagina funcțională a conferinței veți găsi link-urile fiecărei sesiuni active și date de contact 

pentru suportul tehnic (https://adapt-cjrae-arges.ro/wp/uncategorized/2020/10/test/). Link-ul fiecărei 

sesiuni va fi afișat pe pagină cu minim 10 minute înainte de începerea sesiunii. Pagina funcțională va fi 

actualizată continuu pe durata conferinței. Pentru a intra în conferință trebuie să intrați pe pagina 

funcțională a conferinței și să accesați link-ul sesiunii pe care o doriți. După accesarea link-ului suportul 

tehnic vă va permite intrarea în conferință.  

Vă rugăm să țineți microfoanele închise atunci când nu prezentați și să deschideți microfonul 

atunci când doriți să vorbiți. Există un buton cu simbolul microfonului în partea de jos a interfeței google 

meeting. Dacă doriți să adresați întrebări pe durata unei prezentări vă rugăm să folosiți chat-ul din 

partea dreaptă (sus) a interfeței. 

Dacă doriți o conversație private cu oricare dintre participanții la sesiune, vă rugăm să lansați o 

ședință separată. 

Participanții și moderatorii de conținut ai conferinței sunt rugați să acceseze sesiunile cu 5-10 

minute înainte de ora anunțată pentru începere. Autorii își vor afișa și gestiona propriile prezentări pe 

durata prezentării sincron. 
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