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REGULAMENTUL   SIMPOZIONULUI    REGIONAL 

ON-LINE 

 

"CREATIVITATE DIDACTICĂ ÎN DOMENIUL AUXILIARELOR CURRICULARE " 

 

14 iunie 2016 

Organizatori:   

 Casa Corpului Didactic Neamţ; 

 Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman  

 C.S.E.I.Tîrgu - Neamţ, filiala din Tîrgu -  Neamţ a C.C.D. Neamţ;  

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, filiala din Săbăoani a C.C.D. Neamţ 

 

Argument :  

          Începând cu reforma curriculară din anii 1998-2000, în ţara noastră s-a renunţat la manualele 

unice şi s-a trecut la manualele alternative, un context educaţional nou care a transformat profesorul 

din simplu executant al unui mod unic de interpretare a programei, într-o persoană cu liber arbitru, 

capabilă să se documenteze şi să opteze, în cunoştinţă de cauză, pentru acel manual care răspunde cel 

mai bine necesităţilor de educaţie şi aşteptărilor elevilor cu care colaborează în procesul de instruire.  

. 

           Bineînţeles, alegerea manualelor şi a auxiliarelor şcolare este foarte importantă şi în acest 

proces, rolul şi competenţa didactică a profesorului sunt determinante. Principalele criterii  care 

trebuie să fie vizate în alegerea unui manual bun pentru elevi sunt: calitatea informaţiei conţinute, 

competenţa didactică a autorilor, capacitatea conţinuturilor manualului sau a materialului didactic 

auxiliar de a stimula motivarea pentru studiu şi creativitatea elevilor, pentru dezvoltarea capacitatăţii 

lor de comunicare, aptitudinilor şi competeţelor  esenţiale pentru progresul şcolar şi implicit viitorul 

lor profesional. Un material de studiu bun pentru elevi este întotdeauna acela care reuşeşte să-i 

motiveze şi să-i determine să înveţe cu plăcere.  

 

           Auxiliarele curriculare sunt resurse educaţionale elaborate şi utilizate de cadrele didactice şi de 

elevi în procesul didactic, pentru implementarea personalizată, adecvată şi eficientă a curriculumului. 

În aceste resurse curriculare cadrele didactice proiectează exprimentarea situaţilor de învăţare astfel 

încât dobândirea achiziţiilor învăţării de către elevi să aibă rol adaptativ, iar diferenţele individuale  şi 

nevoile elevilor să constituie  repere centrale. 

 

          În domeniul învaţământului profesional şi tehnic lipsa manualelor şcolare este cunoscută şi 

recunoscută la nivelul întregului sistem. Existenţa unei biblioteci virtuale de auxiliarele curriculare, 

realizată pe o platformă e-learning, care să fie accesibilă tuturor profesorilor, reprezintă o modalitate 

de valorificare eficientă a creativităţii metodice şi a  potenţialului cadrelor didactice, oportunitatea 

unui schimb de bune practici şi de motivare a profesorilor pentru crearea şi utilizarea acestor resurse 

în procesul cotidian de instruire şi educare. 
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Scopul simpozionului:  

Promovarea exemplelor de bună practică didactică privind utilizarea auxiliarelor curriculare 

în procesul de predare - învățare - evaluare, creşterea calităţii procesului formare şi de educaţie, 

stimularea caracterului inovator şi a dimensiunii europene în învăţământul preuniversitar. 

 

Obiective specifice:  

 valorizarea cadrelor didactice care elaborează şi utilizează auxiliarelor curriculare,  

 informarea privind exprimentarea unor abordări pedagogice inovatoare şi/sau iniţiative 

manageriale în domeniul realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare,  

 încurajarea schimbului de bune practici referitoare la utilizarea de auxiliare curriculare în 

învăţământul preuniversitar;  

 promovarea cooperării şi parteneriatelor între instituţii de învăţământ preuniversitar privind 

realizarea şi utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare;  

 

Grupul ţintă:  

Simpozionul regional se adresează cadrelor didactice interesate din  învăţământul 

preuniversitar. 

 

Secţiunile simpozionului: 

I. Auxiliare curriculare  

II. Avizier pentru resurse didactice personalizate   

III. Experimente didactice de succes 

 

Comdiţii de participare:  

 

Profesorii interesaţi să participe la secţiunea  I. Auxiliare curriculare  

‐ vor elabora şi  trimite on-line până în data de 25 iunie 2016 la adresa 

adri_petrovici@yahoo.com  prof. Adriana Petrovici  o scurtă prezentare/rezumat al 

auxiliarului curricular, pe care vor  să-l promoveze pe spaţiul Moodle al C.C.D Neamţ, 

rezumat  însoţit de lucrare în format pdf; 

Profesorii interesaţi să participe la secţiunea  II. Avizier pentru resurse didactice personalizate   

‐ vor elabora şi trimite on-line până în data de 25 iunie, 2016 la adresa 

mioara.rosu.ccdnt@gmail.com   prof. Mioara Roşu  o scurtă prezentare/un rezumat al unui alt 

tip de auxiliar curricular/resursă curriculară: ghid metodic pentru cadrele didactice, material 

didactic de suport/ajutătoare, îndrumar de norme metodologice, caiete de activitate 

independentă pentru elevi, soft-uri educaţionale, site-uri multimedia, etc, pe care vor să-l 

promoveze pe spaţiul Moodle al C.C.D Neamţ, prezentare însoţită de lucrare în format pdf; 

Profesorii interesaţi să participe la secţiunea:  III. Experimente didactice de succes 

mailto:adri_petrovici@yahoo.com
mailto:mioara.rosu.ccdnt@gmail.com
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‐ vor elabora şi trimite on-line până în data de de 25 iunie 2016 la adresa 

lacramioara.vladut@yahoo.com   prof. Lăcrămioara Vlăduţ,  un rezumat al unei lucrări care 

va conţine informaţii medodice despre utilizarea/experimentarea cu succes a unui auxiliar 

curricular personal sau obţinut dintr-o altă sursă şi care să vizeze tema simpozionului: 

"Creativitate didactică în domeniul auxiliarelor curriculare",  

 

Rezultate:  

 Valorizarea şi valorificarea experienţelor didactice deosebite în realizarea şi utilizarea 

produselor curriculare auxiliare ale cadrelor didactice din diverse şcoli şi licee ale regiunii NE a 

României. 

 Iniţierea realizării  unei biblioteci virtuale de auxiliarele curriculare pe platforma Moodle a 

C.C.D. Neamţ  al cărui „fond de resurse” se va îmbogăţii în ediţiile viitoare ale simpozionului. 

 Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare pe site-rile C.C.D Neamţ,  I.S.J Neamţ,  

platforma EDU Moodle România, mass-media scrisă şi vizuală judeţeană. 

 

Programul simpozionului: 

- 14 iunie  – 25 iunie 2016 - înscriere la simpozion, indiferent de  secţiunea pentru care se 

optează. Se vor transmite următoarele materiale: formularul  de participare (completat, 

semnat), un scurt rezumat al materialului (aria curriculară, nivelul de învăţământ căruia 

i se adresează, secvenţa/secvenţele didactice pe care le vizează)  şi materialul  (ghidul 

metodic, materialul didactic de suport/ajutător, îndrumarul de norme metodologice, 

caietul de activitate independentă pentru elevi, soft-ul educaţional, site-ul multimedia cu 

materialul la care face referire) toate în format pdf. Fiecare cadre didactic înscris va 

primi un user şi o parolă de acces pe platformă, 

- 26 iunie - 28 iunie evaluarea şi anunţarea lucrărilor acceptate pentru a fi postate pe 

platforma produselor simpozionului,  

- 28 iunie  2016 , fiecare participant va primi un user, o parolă şi cateva detalii de accesare 

a platformei  şi pentru consultarea materialelor postate; 

- 29 iunie 2016 promovarea platformei în cadrul unei activităţi organizate de C.C.D. Neamţ 

(vor fi invitaţi participanţii care doresc să fie prezenţi, reprezentaţi ai I.S.J. Neamţ şi mass-

media locală), prezentarea celor  mai bune 5 auxiliare/lucrări participante la simpozion; 

- 10 iulie 2016, distribuirea diplomelor tuturor participanţilor. 

 

Comitetul de organizare si responsabilităţi: 

- C.C.D Neamţ - director, prof. Florentina Moise Vasiliu, prof. metodist Mioara Roşu -  

coordonator simpozion, Dorin Davideanu,  (primirea şi înregistrarea  formularelor de 

înscriere, evaluarea materialelor; postarea acestora  în biblioteca virtuală a 

simpozionului); 

- Liceul Tehnologic „Vasile  Sav” - director prof. Dan Zaharia, prof. Petrovici Adriana, 

prof. Lăcrămioara Vlăduţ (realizarea platformei on line a simpozionului, participare în 

comisia de   evaluare a materialelor); 

mailto:lacramioara.vladut@yahoo.com
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- C.S.E.I. - Tg. Neamţ, filiala din Tg. Neamţ a C.C.D. Neamţ; director prof. Mariana 

Cozma şi prof. Ştefan Grigoriu, promovarea simpozionului pentru cadrele didactice din 

învăţămîntul preşcolar şi primar, realizarea diplomelor de participare, participare în 

comisia de evaluare a auxiliarelor; 

- Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, filiala din Săbăoani a C.C.D. Neamţ, 

director, prof. Liliana Gligor şi prof.  Cecilia Ştefania Cobzaru (promovarea 

simpozionului pentru cadrele didactice din învăţămîntul gimnazial  şi liceal, participare în 

comisia de evaluare a auxiliarelor); 

 

2.  Recomandări privind redactarea rezumatelor, posterelor şi lucrărilor:  

‐ lucrările vor fi trimise în format PDF, 

‐ conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, 

să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare 

privind drepturile de autor, 

‐ bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, 

titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina,  

‐ responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor, 

‐ lucările selectate vor fi postate in biblioteca virtuală creată pe platforma MOODLE, pagina 

C.C.D. Neamţ  şi vor putea fi ulterior accesate de oricare profesor interesat sa le utilizeze în 

activitatea didactică, fără a fi posibilă descărcarea.  

 

3.  Nu se percepe taxă de participare. 

 

Date de contact:  

Profesor -  metodist Mioara Roşu: tel 0745621310; e-mail:  mioara.rosu.ccdnt@gmail.com 

Profesor Petrovici Adriana: tel. 0723354951 ; e-mail: adri_petrovici@yahoo.com   

Profesor Lăcrămioara Vlăduţ: tel. 0730 633 458 ; e-mail: lacramioaravladut@yahoo.com 
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