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SIMPOZIONUL NAłIONAL „ŞCOALA MODERNĂ” 
 

— EdiŃia a VII-a — 

 

CREATIVITATE ŞI INOVAłIE ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ 
 

— 30 mai 2009 —  
 
 
 

Programul activităŃii 
 
09.30 — 10.00       –   Primirea participanŃilor şi a invitaŃilor  

    (C.C.D. NeamŃ, corpul B, str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-   

NeamŃ) 

10.00 — 12.00       –   Festivitatea de deschidere 

       –   Lucrări în plen 

       –   Premierea revistelor şi auxiliarelor 

14.00 — 20.00       –   Prezentarea comunicărilor didactice pe secŃiuni 

20.00 — 20.30       –   Concluziile lucrărilor 
  

  

MOTIVAREA  PROIECTULUI 

 Preocupările privind evaluarea performanŃelor şi a competenŃelor elevilor 

a constituit în ultimii ani o prioritate a educaŃiei în România, conturându-se, în 

felul acesta, un climat  de susŃinere a iniŃiativelor creative ale personalului 

didactic, iniŃiative care pot face obiectul unui cadru destinat schimburilor de 

experienŃă. Pe de altă parte, declararea anului 2009 ca an european al 

creativităŃii şi inovării, întăreşte această motivare. 

 
OBIECTIVE URMĂRITE:  
 

• schimbul de bune practici în domeniul abordării creative a evaluării 

didactice; 
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• dezvoltarea competenŃelor privind proiectarea şi gestionarea 

instrumentelor de evaluare; 

• promovarea metodelor alternative de evaluare didactică;  

 
SECłIUNI ALE SIMPOZIONULUI 
 
I.   Sesiune de comunicări cu următoarele subteme: 

• Abordarea creativă a metodelor  “complementare” de evaluare 

• Utilizarea Tehnologiei informaŃiei şi comunicării în evaluarea 

didactică 

II.   Concurs de reviste şcolare şi auxiliare didactice 
 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 
  
1. Înscrierile se fac între 4 - 15 mai 2009, la Casa  Corpului  Didactic  NeamŃ, 

strada Petru Rareş, nr. 24, Piatra-NeamŃ, telefonic sau prin e-mail (Tel. 

0333401922/0333401923; Tel/Fax. 0233223885; E-mail: ccdneamt@gmail.com), 

prezentând următoarele date: 

 

Numele şi 

prenumele 

autorului 

 

Specia- 

litatea 

Unitatea 

şcolară 

+ 

telefon 

Adresa de 

domiciliu  

+ telefon 

Titlul 

lucrării 

Suport audio-

video necesar 

pentru prezentarea 

lucrării 

 

Persoane de contact:  

� pentru înscriere, secretar C.C.D. NeamŃ, LuminiŃa Felea 

(tel. 0233223885 sau 0733667013), orele 9,00 – 16,00;  

� pentru alte relaŃii:  

� prof. Mioara Roşu (tel 0733667011),   

� prof. Lăcrămioara Tincă ( tel. 0733667012),  

� prof. Gabriela Curpănaru (tel. 0733667016) 
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2. ConŃinutul comunicărilor trebuie să trateze aspecte practice privind abordarea  

creativă a activităŃii de evaluare a performanŃelor şi a competenŃelor elevilor, să 

prezinte experienŃe didactice proprii, să formuleze opinii şi sugestii referitoare la 

optimizarea activităŃilor în domeniu. 

3. Lucrările pentru sesiunea de comunicări vor fi redactate pe cel mult 4 pagini, 

în format A4, pe o singură faŃă, la un rând, în „Arial” 12. Numele autorului, şcoala 

şi localitatea se vor scrie sub titlu, iar bibliografia se va consemna la sfârşit, după 

cum urmează: nume şi prenume autor, anul,  titlul lucrării, editura, localitatea, 

pagina de referinŃă.  

4. Fiecare participant poate participa la o singură secŃiune, cu o singură lucrare.  

5. Nu se admit lucrări colective.  

6. PrezenŃa este obligatorie pentru participanŃi. 

7. Pentru secŃiunea Auxiliare didactice se admit numai lucrări editate în anii 2008 

şi 2009. 

8. La secŃiunea Reviste şcolare pot intra în concurs numai revistele care au cel 

puŃin trei numere consecutive. 

9. Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, participanŃii vor achita o taxă de 40 RON, 

ce va fi trimisă, până la data de 15 mai 2009, pe adresa: Carmen Dascălu, Casa 

Corpului Didactic NeamŃ, strada Petru Rareş, nr. 24, cod 610119.  

 

EVALUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI 

Fiecare participant la activităŃile simpozionului de mai sus va primi diplomă de 

participare.  

 

 

 

PUBLICAREA LUCRĂRILOR  

 

1. ParticipanŃii care doresc să publice comunicarea într-un volum intitulat 
CREATIVITATE ŞI INOVAłIE ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ, prin Editura „Alfa” 
a C.C.D. NeamŃ (cu ISBN inclus), vor aduce lucrarea pe suport electronic, 
precum şi rezumatul acesteia, care va avea cel mult două pagini, cu următoarele 
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caracteristici: format A5, scriere la un rând, cu margini egale de 10 mm, titlul cu 
„Arial” 12 bold, iar  numele şi şcoala (scrise sub titlu), precum şi conŃinutul vor fi 
scris cu „Arial” 10; bibliografia va fi trecută la sfârşit. 
2. Lucrările (inclusiv rezumatul) trebuie să fie corectate de eventualele greşeli de 

tehnoredactare, iar scrisul va  conŃine semnele diacritice româneşti. Numele 

fişierului va fi scris fără semne diacritice.  

3. Taxa de publicare este de 30 RON.  
 

Notă: Răspunderea pentru forma şi conŃinutul lucrărilor publicate aparŃine în 
totalitate autorilor. 
 Taxa de participare şi taxa de publicare se pot vira în contul unităŃii 
deschis la trezorerie. Pentru informaŃii, apelaŃi  la tel. 0233223885 pe contabilul 
C.C.D. NeamŃ 

   

 

 
DIRECTOR C.C.D. NEAMł, 

                    PROF. DANIELA MĂTĂSARU 
 

 

 


