
                                                                                                                               

LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA NEAMȚ 

invită cadrele didactice din cadrul școlilor și liceelor de artă  

să participe la   

 

CONFERINŢA REGIONALĂ 
„Strategii, inovații și bune practici în sistemul educațional  

vocațional dezvoltate în școala online” 

 
Pentru profesorii de Educație muzicală specializată - participare directă: 

26 noiembrie 2020, ora 17:00 pe platforma G Suite for Education a liceului 

Participă doamna Conf. univ. dr. Cristina-Anca Popescu – Stănești, decan al Facultății de 

 Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică București și 

Cercet. științific dr. Cătălin Crețu, Centrul de Muzică electroacustică şi Multimedia al Universității 

Naționale de Muzică București  - director proiect 

 

 Prezentare proiect PerformArt 2.0 – Trasee educațional-artistice:  

performanță, perfecționare și direcționare în carieră pentru tineri muzicieni 

 

 

 Lansarea volumului „PORȚI DESCHISE către performanța muzicală instrumentală și vocală” – ghid 

pedagogic ce cuprinde articole semnate de cadre didactice experimentate ale Universităţii 

Naţionale de Muzică din București, instrumentiști cu prestigioase cariere interpretative. 

 
Cadrele didactice din afara Liceului de Arte „Victor Brauner” vor trimite un email pe adresa  
marlenacamelia@yahoo.com, până pe 24 noiembrie, ora 12:00 pentru a primi linkul pe care se poate intra 

la conferință. Persoană de contact: prof. Marlena Neagu, tel. 0730281200. 

  

Pentru toate cadrele didactice din învățămantul vocațional de artă 

 Educație muzicală specializată, arte vizuale, cultură generală  - participare indirectă: 

 

 Articole pe tema conferinței se pot trimite, în format electronic,  până pe 25 noiembrie 2020, pe adresa 

de e-mail: elenanarcisapavel@gmail.com. Persoană de contact: prof. Narcisa Elena Pavel, tel. 0743854111. 
Acestea vor fi publicate într-o  revistă cu ISSN. 

 

Se acordă diplomă de participare la conferința regională și participanților direcți și celor indirecți. 

 

mailto:elenanarcisapavel@gmail.ro


                                                                                                                               
 

 

  

 

EXIGENŢE ÎN REDACTAREA ARTICOLELOR CONFERINȚEI: 

 

 Redactarea articolelor se va face utilizând Microsoft Word 2003/2007, format A4, tip portret, caractere Times 

New Roman 12, diacritice (condiţie obligatorie), spaţiere la un rând, margini stânga-dreapta - 2,5 cm; sus-jos - 2 

cm.  

 Titlul - scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat; 

 Autorul şi instituţia - vor fi scrise la un rând sub titlu, pe două rânduri, după cum urmează: pe primul rând, 

funcţia, numele şi prenumele; pe al doilea rând – unitatea de învăţământ. (Lucrarea trimisă trebuie să aibă un 

singur autor.) 

 Sursele bibliografice se precizează, în mod obligatoriu, la finalul materialului. 

 

 

PARTENERI : 

 Casa Corpului Didactic Neamț 

 Universitatea Națională de Muzică București prin proiectul PerformArt 2.0 

 Școala de Artă „Sergiu Celibidache”  Roman 
 

 
Vă așteptăm ! 

 

 


