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SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ORIZONTURI DIDACTICE” 

Ediţia 2009 
CREATIVITATEA – CATALIZATOR  AL ACTULUI  DIDACTIC,   

ACTUL DIDACTIC – CATALIZATOR AL CREATIVITĂŢII 
 

1. JUSTIFICARE 
                 Ediţia din anul şcolar 2008 - 2009 a Simpozionului Naţional „Orizonturi didactice”, devenit 

o manifestare tradiţională a  Casei Corpului Didactic Călăraşi,  este centrată pe ideea de a prilejui 

schimburi de experienţă în domeniul stategiilor didactice interactive şi a integrării tehnologiilor 

multimedia în şcoală, de a valoriza şi promova demersurile didactice şi iniţiativele instituţionale de 

succes, de a încuraja acţiunile care permit asigurarea calităţii în educaţie, formare profesională continuă 

şi asistenţă psihopedagogică. Prin toate aceste demersuri dorim să punem în valoare obiectivul general 

al Anului European 2009,  acela de a promova creativitatea ca motor al inovaţiei şi factor cheie în 

dezvoltarea competenţelor personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale prin învatarea pe tot 

parcursul vieţii.  

2. OBIECTIVE PRIORITARE 
 promovarea strategiilor ce  asigură stimularea creativităţii în şcoala românească; 

 inovaţii în educaţie, auxiliare  didactice, soft-uri educaţionale proprii, reviste şcolare; 

 managementul şi asigurarea calităţii în educaţie; 

 diseminarea practicilor pozitive în formarea profesională continuă; 

 diseminarea bunelor practici în utilizarea strategiilor didactice interactive; 

 integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă; 

 promovarea exemplelor pozitive privind integrarea tehnologiilor multimedia în şcoală; 

 încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic. 



3. ORGANIZATORI: 
 Casa Corpului Didactic Călăraşi 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi 

4. PARTENERI: 

 Primăria Municipiului Călăraşi; 
 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi; 
 Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi; 
 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi; 
 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 „Tudor Vladimirescu” Călăraşi; 

5. COLECTIVUL DE COORDONARE: 
 Prof. ing. Silviana Şestacovschi – Inspector Şcolar General,  ISJ Călăraşi; 

 Prof. Aurelia Andrei – Director, CCD Călăraşi; 

 Prof. Eugenia Ioniţă – Inspector de specialitate limba şi literatura română, ISJ Călăraşi; 

 Prof. Marilena Decu – Inspector şcolar pentru dezvoltare profesională, ISJ Călăraşi 

 Inst. Lorena Mitran – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi; 
 Ing. Dorina Ursan – bibliotecar, CCD Călăraşi  

 Înv. Monica Zamfir – Şcoala  cu clasele I-VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi; 
6. SECRETARIAT: 

 Prof. Dumitra Constantin – Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi; 
 Prof. Adriana Constantin – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi;  
 Inst. Margareta Deacu - Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi; 
 Prof. Diaconiţă Elena – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi; 

7. GRUP ŢINTĂ: 
 educatoare; 

 învăţători, 

 profesori; 

 consilieri şcolari; 

 manageri şcolari; 

8. SECŢIUNI: 
 Învăţământ preprimar; 

 Învăţământ primar; 

 Învăţământ gimnazial; 

 Învăţământ liceal 



9. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi 

10. DATA: 16 mai 2009 

11. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 

1000 – 1100 : lucrări în plen 

1100 – 1130 : pauză 

1130 – 1800 : lucrări pe secţiuni  

12.  PROBLEME ORGANIZATORICE:  
 -participarea la simpozion se va anunţa până la data de 05 mai 2009, prin completarea 

formularului de înscriere ataşat 

 -comunicarea titlului lucrării, prenumele şi numele autorului / coautorilor, adresa exactă şi 

numărul de telefon se va face până la 05 mai 2009, prin: e-mail, la adresa: 

orizonturi_didactice@yahoo.com,  telefon/fax 0242312793 sau direct la secretariatul CCD Călăraşi;  

 -lucrarea integrală, atât printată  cât şi în format electronic (CD), însoţită de rezumat, se va 

depune la secretariatul CCD Călăraşi sau va fi expediată prim e-mail, până la data de 05 mai 2009;  

 -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;  

 -taxa de participare la simpozion este de 40 RON (include: editarea lucrărilor simpozionului, 

diplomă, mape, organizare, taxe poştale) şi poate fi depusă la secretariat sau expediată prin mandat 

poştal pe numele: Lorena Mitran, Casa Corpului Didactic Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 28, cod 910014, 

Judeţul Călăraşi  

 - pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la: secretariatul C.C.D. Călăraşi – 0242312793; 

Persoane de contact: Dorina Ursan, Lorena Mitran. 

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 „justify”).  

 - titlul 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);  

 - la două rânduri de numele autorului se scrie conţinutul lucrării (Times New Roman 12);  

 - bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele 

autorului, titlu lucrării, editura, oraşul, anul, pagina (Times New Roman 12);  



 - numerotarea paginilor se va face în subsolul paginii unde va fi trecută şi denumirea lucrării;  

 - mărimea lucrării: maxim 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, conţinutul cu TNR 11(text aliniat „justfy”); bibliografia se trece la sfârşit (4 -5 lucrări);  

 - mărimea rezumatului: maxim 2 pagini;  

 - rezumatul va fi trecut pe CD sau pe e-mail-ul orizonturi_didactice@yahoo.com, împreună cu 

lucrarea propriu-zisă, cu menţiunea REZUMAT sub titlul fişierului respectiv;  

 Foarte important: Rezumatele vor fi procesate în Microsoft Word 97 – 2003 şi vor fi salvate 

cu extensia nume_prenume autor.doc (ex.: gheorghe_ionescu.doc) şi obligatoriu textul cu diacritice.  

Rezumatele lucrărilor care nu vor respecta criteriile de mai sus nu vor fi publicate.  

Notă: Participarea la lucrările simpozionului constituie formă de perfecţionare.  

         Lucrările pot fi redactate de un singur autor sau de un colectiv. Diplomele / certificatele de 

participare se vor acorda individual.  

 

 

                 Inspector Şcolar General,                                Director CCD Călăraşi, 

                            Prof. ing. Silviana Şestacovschi                    Prof. Aurelia Andrei 
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ORIZONTURI DIDACTICE” 
 

Ediţia 2009 
 

FORMULAR   DE  ÎNSCRIERE 
 
 

Numele şi prenumele:____________________________________________________ 

Funcţia didactică/specialtatea_____________________________________________ 

Şcoala: ________________________________________________________________ 

Titlul lucrării: __________________________________________________________ 

Secţiunea:______________________________________________________________ 

Adresă de contact (telefon / fax / e-mail):____________________________________ 

Participare directă : da             ,  nu  

Adresa de corespondenţă (în cazul participării indirecte): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
Notă: Cadrele didactice din judeţul Călăraşi vor participa numai în mod direct.  
          Formularele de inscriere vor fi expediate pe adresa de mail a simpozionului:                                   
                                         orizonturi_didactice@yahoo.com   


