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REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI 

 

 

I. ARGUMENT   

 În societatea  contemporană, aflată într-o permanentă schimbare, calitatea 

actului didactic este condiţionată de implicarea, dăruirea, educaţia şi autoeducaţia 

prin perfecţionarea continuă, de cunoaşterea profundă a educabilului în procesul 

instructiv-educativ. Reforma curriculară declanşată în învăţământul românesc 

vizează schimbări de amploare privind organizarea şi structura procesului didactic, 

care promovează o nouă viziune asupra triadei predare – învăţare – evaluare.  

Creativitatea şi inovarea sunt considerate competenţe cheie pentru evoluţia 

personală, socială şi economică, care oferă independenţă, permit libertatea gândirii şi 

contribuie la modelarea viitorului. Există motive fundamentale pentru a include 

creativitatea printre priorităţile agendei educaţionale. În pofida situaţiei paradoxale 

în care se găseşte, a obstacolelor cu care se confruntă, educaţia este invitată să 

pregătească într-o 

manieră activă, constructivă şi dinamică generaţia în creştere. În acest context, 

abordarea creativă a procesului educaţional constituie nu doar o soluţie, ci şi o 

condiţie a reuşitei, iar dezvoltarea creativităţii la elevi este parte din garanţia 

succesului.  
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Simpozionul Judeţean cu tema "Inovaţie şi creativitate în activitatea 

didactică” vine în sprijinul cadrelor didactice cu exemple de bună practică şi cu 

experienţe pozitive, fiind o oportunitate de stimulare a capacităţii creative şi 

inovatoare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.   

 

II. OBIECTIVE 

O1: Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru documentare, cercetare, 

inovare şi analiză comparată în vederea perfecţionării actului didactic; 

O2: Promovarea unui învăţământ modern, conform noilor cerinţe curriculare;  

O3: Valorificarea experienţelor pozitive din activitatea profesională a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar, promovarea creativităţii şi inovaţiei în 

educaţie prin exemple de bună practică; 

 O4: Însuşirea unor informaţii relevante şi utile din domeniile specifice actului 

educaţional, cu scopul realizării unui suport de documentare, pentru sprijinirea 

învăţării permanente prin perfecţionare, actualizarea/diversificarea cunoştinţelor şi 

motivarea pentru educaţie permanentă.  

 

III. GRUP ŢINTĂ 

Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar sălăjean. 

 

IV. ORGANIZATOR  

Casa Corpului Didactic Sălaj 

 

V. PARTENER 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

 

VI. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMENE LIMITĂ 

 

VI.1. Condiţii de participare 

Simpozionul este deschis tuturor cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar. Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, 

noutate şi cu aplicabilitate practică. 

Tehnoredactarea lucrării se va face în format *.doc şi va fi salvată în Word 97-

2003 Document.  

Documentul WORD care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform 

convenţiei: secţiune_nume_prenume_denumire lucrare.doc, iar fisa de înscriere  

va fi denumită cu fisa_nume_prenume. 

 

Lucrarea trebuie să aibă următorul format: 
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Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font 

utilizat va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12, spaţiere la 1,5 rânduri, 

obligatoriu cu caractere diacritice şi menţionarea tuturor surselor de informare 

consultate. Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea de 14, scris cu caractere 

îngroşate (bold). 

 

ATENŢIE! 

*Nu se acceptă lucrări care nu respectă condiţiile tehnice de redactare 

specificate!  

* Se admite doar un singur autor/lucrare. 

* Lucrările trebuie să conţină, obligatoriu, referinţe bibliografice. 

Înscrierea la simpozion se face prin e-mail, la adresa ccdsalaj@yahoo.com, pe 

baza fişei de înscriere, care trebuie să fie însoţită de lucrarea metodico-ştiinţifică, ce 

va avea maxim 5 pagini.  

Lucrările simpozionului vor fi susţinute public, în data de 16.03.2015, la o 

oră ce va fi anunţată ulterior. 

 

Participanţii vor primi: 

 Diplomă de participare; 

 CD (cu ISBN), unde vor fi publicate lucrările metodico-ştiinţifice trimise în 

termenul limită specificat (10.03.2015). 

 

VI.2. Secţiuni 

- Învăţământ preşcolar 

- Învăţământ primar 

- Limbă şi comunicare 

- Matematică şi ştiinţe  

- Om şi societate 

- Arte şi Educaţie fizică şi sport 

- Tehnologii 

- Biblioteci şi CDI-uri 

 

VI.3. Taxa  de participare:  

 Taxa va acoperi cheltuielile pentru organizarea simpozionului, tipărirea 

diplomelor de participare şi editarea unui volum al simpozionului cu lucrările 

publicate, care va fi tipărit pe un CD cu ISBN. 

Taxa de participare este 30 RON/participant şi se achită la secretariatul CCD 

Sălaj (parter), până în data de 10.03.2015.  

 

VI.4. Termene limită 
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  Termenul limită pentru transmiterea electronică pe adresa de e-mail 

ccdsalaj@yahoo.com a fişelor de înscriere şi a lucrărilor este 10.03.2015. 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

Participanţii la simpozion au obligativitatea de a respecta prezentul 

regulament. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului 

regulament, informând participanţii în timp util.  

 

 

 Director CCD Sălaj, 

Prof. Forţ Corina Emilia 
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