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 SIMPOZIONULUI  NAṬIONAL 

ON-LINE / PLATFORMA MOODLE 
 

"CREATIVITATE DIDACTICĂ ÎN DOMENIUL 

AUXILIARELOR CURRICULARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR" 
 

Martie  2017 

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. 

http://www.ccdneamt.ro/
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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. 

 

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 național  se adresează cadrelor didactice interesate din  învăţământul 

preuniversitar. 

Secţiunile simpozionului: 

I. Auxiliare curriculare  

II. Avizier pentru resurse didactice personalizate   

III. Experimente didactice de succes 

  

http://www.ccdneamt.ro/
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REZULTATE pe platforma Edu Moodle, adresa: 

https://ccdneamt.moodle.ro/course/view.php?id=309 
 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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INIȚIATOR ŞI COORDONATOR SIMPOZION NAȚIONAL 

Profesor-metodist MIOARA ROŞU  

http://www.ccdneamt.ro/

