
 
 

TALON DE PARTICIPARE 
 
AUTORI (/COORDONATORI): 

NUME………………………….……………………… 

PRENUME…………………….……………………… 

SPECIALITATE………………………………………

………………………………………………………… 

ŞCOALA………………………………...…………… 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ………………………… 

TEL / E-MAIL:…........................................................... 

TITLUL LUCRĂRII (PRODUSULUI): 

…………………………..……….……………………

………………………………………………………… 

SECŢIUNEA: ………………………………………… 

ECHIPAMENTUL NECESAR PREZENTĂRII: 

 

 RETROPROIECTOR 

 VIDEOPROIECTOR 

 DVD PLAYER  

 TELEVIZOR 

 ACCES INTERNET 

 ALTE MIJLOACE: ............................ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrese de contact: 

Cluj-Napoca 

Str. Bistriţei, nr. 21 

Telefon/Fax: 0264-442512 

e-mail: simpozion.ralucaripan@yahoo.com 

www.colegiul-ralucaripan.ro/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

COLEGIUL TEHNIC “RALUCA RIPAN”, 
CLUJ-NAPOCA 

 
 
 

ÎN PARTENERIAT CU  
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ 

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
UNIVERSITATEATEHNICA CLUJ  

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI 
MEDICINA VETERINARA CLUJ 

 
 

ORGANIZEAZĂ  
SIMPOZIONUL  INTERJUDEŢEAN 

 
 

“DIDACTICA MODERNA-INOVARE 
SI CREATIVITATE”,    

 
Ediţia I-a 

 
 

15  Mai 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



“DIDACTICA MODERNA-INOVARE SI CREATIVITATE”,    
SIMPOZION  INTERJUDEŢEAN 

 
 
 

MOTIVAREA PROIECTULUI 
Preocupările privind evaluarea performanţelor şi a competenţelor elevilor 

a constituit în ultimii ani o prioritate a educaţiei în România, conturându-se, în 
felul acesta, un climat de susţinere a iniţiativelor creative ale personalului. Pe de altă 
parte, declararea anului 2009 ca an european al creativităţii şi inovării, întăreşte această 
motivare. 

 
 

ORGANIZATOR:  
COLEGIUL TEHNIC “RALUCA  RIPAN”, CLUJ-NAPOCA 

 
 

PARTENERI : 
Inspectoratul Şcolar  Judeţean Cluj           
Casa Corpului Didactic Cluj 
Universitatea  Tehnică Cluj 
Universitatea de Ştiinte  Agricole şi Medicină Veterinară Cluj 
 
SCOP : 
Dinamizarea interacţiunii dintre instituţiile locale, şcoli, universităţii, cadre didactice, elevi, 
părinţi, comunitate; 
Promovarea achiziţiilor şi rezultatelor individuale în domeniul educaţiei actuale. 
 
 
 
OBIECTIVE : 

1. Valorificarea valenţelor creative ale elevilor; 
2. Promovarea unor practici noi privind învăţarea; 
3. Formarea ştiinţifică şi psiho-pedagogică a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar;  
4. Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli; 
5. Promovarea bunelor practici în activitatea de educare. 

 
 
 
GRUP ŢINTĂ : cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar : profesori 
institutori, elevi, părinţi, membri ai comunităţii. 
 
DATA  : 15.05.2009  
 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII : COLEGIUL TEHNIC “RALUCA  RIPAN”, CLUJ-NAPOCA 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMENT DE PARTICIPARE:  
 

1. Înscrierea participanţilor: se face  până la data de 8 mai 2009 prin  completarea fişei de 
înscriere anexate şi expedierea ei  prin e-mail simpozion.ralucaripan@yahoo.com sau prin 
poştă pe adresa: str. Bistriţei nr.21 Cluj-Napoca 

2. Depunerea lucrărilor: până la data de 12 mai 2009 – data poştei - în format electronic 
(CD) semnat de autor/autori (maxim 2)  pe adresa str. Bistritei nr. 21, cod 400430,  cu 
menţiunea „Pentru simpozion”.  

      Un rezumat al lucrării în scopul publicării la Editura Casei Corpului Didactic din Cluj. 
      În plic se va expedia şi dovada achitării taxei  de 35 lei/fiecare participant.   
Notă :      
* Dacă o persoană (autor/coordonator) se prezintă cu două lucrări, taxa de participare se va plăti o singură dată.  
* Dacă se prezintă două sau mai multe persoane (autor/coordonator)  cu o singură lucrare, taxa se va încasa de la 

fiecare.  
Taxa se va depune în contul Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” cod fiscal 5399450 cont 

RO24TREZ2165004XXX006801 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca sau  la caseria şcolii la 
adresa str. Bistritei nr. 21 Cluj Napoca.  
Regulamentul de participare şi talonul de participare în format electronic se găsesc pe site-ul 

şcolii şi pe www.didactic.ro la rubrica de evenimente. 

 
     3.   Redactarea rezumatelor lucrărilor  se va face pe maxim 1 pagini, format A4, pe o 
singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) cu caractere 
româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat; la două rânduri 
de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele 
autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia se va consemna la 
sfârşit, în ordinea alfabetică a autorilor.    

NOTĂ: Organizatorii se aşteaptă ca referatele  să conţină exemple de bune practici care 
să ilustreze activitatea la clasă, experienţa didactică, rezultate obţinute. Se asigură suport tehnic 
pentru prezentare: computer,  videoproiector,  flip-chart . 
 
 
CERTIFICAREA ACTIVITĂŢII : 
 

• Adeverinţe  de participare pentru toate cadrele didactice participante; 
• Diplome şi premii elevilor pentru portofoliile şi proiectele prezentate 
• Publicarea pe Internet la adresa: www.colegiul-ralucaripan.ro/  a 

prezentărilor lucrărilor. 
• Apariţia prezentărilor lucrărilor în publicaţie cu ISSN 

 
SECŢIUNI : 
 
Sectiunea I. Creativitatea elevilor 
                   Lucrări, proiecte, referate, portofolii 
 
Sectiunea II. Creativitate şi modernism în activitatea didactică  
                 Lucrări ştiinţifice şi metodice ale profesorilor 
 
 
 

 

 



  

 
Program 

 
Sectiunea I. Creativitatea elevilor 

 
830 – primirea participanţilor 
900 – expoziţie  cu portofolii şi proiecte 
930 – prezentarea  portofoliilor, proiectelor  
          premierea   elevilor   
 

Sectiunea II. Creativitate şi modernism în activitatea didactică  
  
830 – primirea participanţilor 
900 – expoziţie cu auxiliarele curriculare 
930 – prezentarea lucrărilor 

 
Prezentarea materialelor 

 Lucrările, proiectele, referatele, portofoliile prezentate pot fi realizate pe hârtie (caiete de 
lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru 
aplicaţii practice,  etc.) sau pe suport magnetic (aplicaţii interactive, softuri educaţionale, 
prezentări etc.). Prezentările lucrărilor vor fi publicate cu ISSN la Editura Casei Corpului 
Didactic Cluj. 
 Prezentările portofoliilor/proiectelor vor fi publicate cu ISSN la Editura Casei Corpului 
Didactic Cluj. Cele mai bune portofolii şi proiecte tematice vor fi premiate.  
 Pentru prezentarea fiecărei lucrări/proiect/ portofoliu vor fi alocate 15 min., din care: 10 
min. pentru prezentarea propriu-zisă şi 5 min. pentru discuţii.  

 
 
 
Pentru detalii privind desfăşurarea manifestării puteţi obţine informaţii de la: 
Adriana Tarţa- director adjunct  tel 0264-544000 
 
e-mail: simpozion.ralucaripan@yahoo.com 
tel-fax:0264-442512 
tel 0264-544486 
 
 
Pentru detalii privind plata taxei de participare puteţi obţine informaţii de la: 
Rodica Butur 
Tel: 0264 -544487 
 
 

 
 

 
      

  
     Prezenţa dumneavoatră ne va onora! 
 
 


