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Casa Corpului Didactic „I.Gh. Dumitraşcu” Buzău organizează 
 în cadrul manifestărilor prilejuite de „Săptămâna C.C.D.”  

 
SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

 
Imaginează – Creează – Inovează.  

Creativitatea şi inovarea în educaţie – punte între şcoala românească şi viaţa activă 
 

Data: sâmbătă, 16 mai 2009 
Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi parteneri în educaţie 
 

Argument 
 2009 este Anul european al creativităţii şi inovării, având ca obiectiv sensibilizarea cu 
privire la importanţa creativităţii şi inovării, competenţe cheie pentru dezvoltarea personală, 
socială şi economică. 
 Punând în valoare rolul creativităţii şi inovării în activitatea didactică dorim să 
promovăm potenţialul de creativitate şi inovare al fiecăreia dintre noi, să facem cunoscute 
exemplele de bună practică, să stimulăm cercetarea în domeniul educaţional pentru a 
consolida contribuţia adusă de educaţie şi formarea profesională în atingerea obiectivului 
Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie din lume 
bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, şi aptă de o mai mare 
coeziune socială. 
 Casa Corpului Didactic Buzău vă invită să participaţi la simpozionul naţional cu tema 
”Imaginează – Creează – Inovează. Creativitatea şi inovarea în educaţie – punte între 
şcoala românească şi viaţa activă” şi să explicaţi rolul deosebit al educaţiei in pregătirea 
cetăţenilor europeni pentru a avea "atitudinile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare într-o 
societate şi economie în perpetuă schimbare". 
 
Scop: 

- formarea şi dezvoltarea personală şi profesională a tuturor actorilor implicaţi în 
procesul educaţional  

Obiective: 
- promovarea şi stimularea creativităţii şi inovaţiei cadrelor didactice, elevilor şi a 

celorlalţi factori implicaţi în educaţie 

- sensibilizarea partenerilor şi participanţilor la educaţie din interiorul şi din afara 
sistemului de învăţământ asupra potenţialului creativ existent şi a importanţei 
creativităţii şi flexibilităţii în gândire prin prisma dezvoltării personale şi sociale, cu 
impact  asupra dezvoltării durabile a societăţii. 

 
PROBLEME ORGANIZATORICE: 

- comunicarea lucrării (lucrare şi rezumat), prenumele şi numele autorului / coautorilor, 
adresa exactă şi numărul de telefon se va face până la 28 aprilie 2009, prin e-mail, la 
adresa: ccdbuzau@yahoo.com special creata pentru acest simpozion (adresa curentă a CCD Buzău 

este in antet). 
- miercuri 6 mai 2009 - selecţia lucrărilor ce vor fi prezentate în cadrul simpozionului 
- timpul de prezentare a lucrării trebuie să fie de maxim 10 minute; 
- participanţii care necesită materiale – suport (video, retroproiector, calculator) pentru 

prezentarea lucrării sunt rugaţi să precizeze acest lucru; 
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- taxa de participare la simpozion este de 30 RON (include: editarea lucrărilor 
simpozionului, diplomă, organizare, taxe poştale) şi poate fi depusă la secretariat sau 
expediată prin mandat poştal pe numele Dragostin Dumitra, Casa Corpului Didactic Buzău, 
str. Independenţei, nr. 42, cod 120204, Judeţul Buzău 

- pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la: 
 secretariat C.C.D. Buzău – 0238.718504 
 prof. Apostoiu T. M. – 0723.349009 

Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform următoarelor norme: 
- redactarea lucrărilor se face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini 

egale de 20 mm (text aliniat stânga - dreapta „justfied”).  
- titlu va fi scris cu Times New Roman 14 bold, centrat; 
- la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12, aliniat 

stânga); 
- la două rânduri de numele autorului se scrie conţinutul lucrării (Times New Roman 

12, aliniat stânga); 
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi 

prenumele autorului, titlu lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 
- numerotarea paginilor se va face în subsolul paginii - centrat; 
- mărimea lucrării: 6-10 pagini. 

Pentru publicarea lucrărilor: 
- se va prezenta un rezumat al lucrării, tehnoredactat în format A4, la un rând, cu 

margini egale de 25 mm, titlu cu Times New Roman 12, îngroşat, centrat, prenumele, 
numele şi instituţia TNR 10, îngroşat, aliniate stânga, conţinutul cu TNR 11; bibliografia se 
trece la sfârşit (4-5 lucrări); 

- mărimea rezumatului: o pagină pentru lucrarea realizată de o persoană, două pagini 
pentru 2 sau mai multe persoane; 

- rezumatul va fi expediat pe e-mail (ccdbuzau@yahoo.com), împreună cu lucrarea 
propriu-zisă, cu menţiunea REZUMAT în titlul fişierului respectiv; 

Foarte important: Documentele vor fi procesate în Microsoft Word şi vor fi salvate cu 
extensia nume_prenume.doc (ex. maria_ionescu.doc, maria_ionescu_rezumat.doc), 
formatat cu paragrafe, prima linie la 1,27 cm, la un rând şi obligatoriu textul cu diacritice: ă, 
î, â, ş, ţ. 

Rezumatele lucrărilor care nu vor respecta criteriile de mai sus nu vor fi publicate. 
Lucrările trebuie să respecte legea dreptului de autor. 
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