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SIMPOZION NAŢIONAL 
Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european 

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI, Ediţia a V-  a,  mai 2009 
 

ARGUMENT:  
 
  În practica didactică românească se regăsesc modele care demonstrează 
eficientizarea şi creşterea calitativă a actului instructiv-educativ. Considerăm ca această 
acţiune oferă cadrelor didactice şi diferiţilor parteneri educaţionali oportunitatea de a 
împărtăşi experienţe cu privire la activitatea proprie curriculară şi extracurriculară dar şi 
prilejul unor dezbateri privind creşterea nivelului calitativ al performanţelor şcolii 
româneşti în ansamblu. 
 
SCOP: 
 

Facilitarea procesului de diseminare a modelelor didactice pozitive în vederea 
transformării învăţământului românesc într-un învăţământ european. 
 
GRUP ŢINTĂ :  
 

La simpozion vor participa: 
− învăţători/institutori din învăţământul preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale 

ţării 
− educatoare din învăţământul preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale ţării 
− profesori de gimnaziu şi liceu de toate specialităţile din învăţământul 

preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale ţării 
− reprezentanţi ai ONG-urilor 
− reprezentanţi ai instituţiilor partenere 

 
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 30 mai 2009, Casa Corpului Didactic Galaţi 
 
 
PARTENERI: 

− Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
− Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 



− Universitatea Dunărea de Jos, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

− Asociaţia Echi - GAL 
 
OBIECTIVE:  

1. promovarea practicilor educative de succes în vederea manifestării unei conduite 
metodologice inovative în plan profesional 

2. manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţii didactice/pedagogice 
proprii în vederea îmbunătăţirii competenţelor profesionale 

3. realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice provenind 
din diferite judeţe ale ţării 

4. promovarea dimensiunii europene a educaţiei în şcoala românească în vederea 
alinierii la standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene 

5. îmbunătăţirea comunicării între partenerii educaţionali în vederea implicării 
cadrelor didactice în elaborarea şi derularea în şcoală a proiectelor de cooperare 
internaţională 

6. elaborarea unui ghid electronic cuprinzând materiale didactice, proiecte educative, 
proiecte comunitare care va fi un suport pentru iniţierea unor activităţi instructiv-
educative inovatoare 

 
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI : 

1. Experienţe didactice de succes în învăţământul preşcolar şi primar 
2. Experienţe didactice de succes în învăţământ gimnazial şi liceal: 
3. Bune practici în domeniul activităţilor extracurriculare 
4. Proiecte cu finanţare  implementate începând cu 2007; 

 
EVALUARE 
 

Lucrările vor trece printr-un proces de selecţie realizat de către o comisie 
constituită la nivelul CCD Galaţi. 
 
CRITERII DE SELECŢIE:  
 

- corelaţia temei cu obiectivele simpozionului 
- originalitate şi aplicabilitate  
- existenţa elementelor inovative  din practica educaţională 
- cercetarea în domeniul ştiinţific de specialitate sau în domeniul ştiinţelor 

educaţiei/pe probleme prioritare în educaţie 
- prezentarea bunelor practici în domeniul implementării proiectelor care au obţinut 

finanţare din diverse surse  
 
  
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE 

- se pot înscrie la Simpozion cadre didactice din învăţămâtul preşcolar, primar, 
gimnazial şi liceal 



- pentru înscriere se vor consulta site-ul www.ccdgalati.ro  sau  profesorul metodist 
Aurora Sava responsabil al activităţii, de unde se va procura fişa de înscriere. 

- înscrierile se fac până la data de 16 mai 2009 la Casa Corpului Didactic Galaţi, 
Str. Gării nr.35, Cod 800222, telefon 0236/414749, fax 0236/465860. La adresa 
menţionată se trimit: fişa de înscriere, sinteza lucrării pe suport de hârtie şi în 
format electronic şi dovada achitării taxei de participare. 

- taxa de participare în valoare de 35 RON va fi achitată la casieria Casei Corpului 
Didactic Galaţi sau prin mandat poştal/ordin de plată în contul 
RO73TREZ3065003XXX000098 Trezoreria Galaţi  

- taxa de participare se plăteşte pentru fiecare autor al lucrării  
- fiecare participant va întocmi sinteza de maximum 3 pagini a lucrării pe care o va 

prezenta la Simpozion. Cerinţa de redactare a sintezei: format A4, tehnoredactare 
Word, font Normal 12 Times New Roman, la 1 rând, margini 1,5 cm, text aliniat 
justified, iar titlul lucrării, numele autorului, şcoala vor fi scrise cu font 14 Times 
New Roman, Bold aliniat Center. 

- pentru participanţii din judeţ fişa de înscriere, sinteza lucrării pe suport scris şi 
format electronic şi dovada achitării taxei se vor depune la cabinetul metodic al 
Casei Corpului Didactic la profesor metodist Aurora SAVA 

- relaţii suplimentare se pot obţine prin accesarea site-urilor www.ccdgalati.ro şi 
www.didactic.ro şi prin intermediul adresei de e-mail: 
simpozioane_ccd@yahoo.com 

- persoana de contact: prof. metodist CCD Galaţi, Aurora SAVA, tel. 0732121990,  
          e-mail auralisav@yahoo.com 
 
REGULAMENT:  
 

1. Se admit maxim doi participanţi pe lucrare. 
2. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. 
3. Lucrările primite nu se restituie. 
4. Nu se acceptă dischete şi stick-uri de memorie. 
5. Se vor primi lucrări originale care nu au fost prezentate la alte simpozioane sau 

concursuri naţionale. 
6. Titlurile şi autorii tuturor lucrărilor înscrise la simpozion vor figura în Catalogul 

simpozionului. Fiecare autor va primi diplomă de participare. Cele mai reuşite 
lucrări ale fiecărei secţiuni vor fi publicate într-un ghid electronic. 

7.  La finalul lucrărilor Simpozionului fiecare participant va completa un chestionar 
de evaluare în baza căruia vor fi formulate concluzii privind rolul, impactul şi 
direcţiile de ameliorare pentru ediţiile următoare. 

 
 
 
Director ,  
Prof. Doiniţa Popa 



 
FIŞA DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL CU TEMA: 
Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european 

 30 mai 2009  
 

AUTORII LUCRĂRII: 
 
1. NUMELE....................................................PRENUMELE......................................................................... 
ADRESA DE DOMICILIU............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
TELEFON FIX/ MOBIL................................................................................................................................. 
E-MAIL............................................................................................................................................................ 
ŞCOALA.................................................................................................................................................. 
LOCALITATEA.............................................................................................................................................. 
JUDEŢUL........................................................................................................................................................ 
 
2. NUMELE....................................................PRENUMELE........................................................................ 
ADRESA DE DOMICILIU............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
TELEFON FIX/ MOBIL................................................................................................................................. 
E-MAIL........................................................................................................................................................... 
ŞCOALA................................................................................................................................................... 
LOCALITATEA............................................................................................................................................. 
JUDEŢUL........................................................................................................................................................ 
 
PARTICIP LA: 

 Secţiunea 1 – Experienţe didactice de succes în învăţământul preprimar şi primar 
 Secţiunea 2 – Experienţe didactice de succes în învăţământ gimnazial şi liceal 
 Secţiunea 3 – Bune practici în domeniul activităţilor extracurriculare 
 Secţiunea 4 – Proiecte cu finanţare  implementate începând cu 2007; 

 
 
TITLUL LUCRĂRII....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... ............................... 
   
TAXA DE PARTICIPARE A FOST ACHITATA CU CHITANŢĂ/ ORDIN DE PLATA  NR. ..........DIN 
DATA DE...................... 
 
Doresc ca diploma şi CD-ul sa fie trimise prin poştă la următoarea adresa: 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
          
Semnături, 
1. _______________ 
2. _______________ 
 


