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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU 

CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU 
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ARGUMENT: 
Funcția psihopedagogică a creativității este determinată de modul de comportare 

a personalității creatoare, angajată în proiectarea unor acțiuni didactice, în condițiile de 
transformare a raporturilor dintre educator și elev. Creativitatea a devenit obiectul unor 
acțiuni planificate, prin care ea se dezvoltă în mod deosebit. 
 
OBIECTIVE: 

 Promovarea exemplelor de bună practică în dezvoltarea creativității  copiilor și 
elevilor; 

 Facilitarea și dezvoltarea potențialului creativ în școală; 

 Creșterea eficienței profesionale; 

 Manifestarea unei atitudini pozitive față de învățarea de tip creativ; 
 
LOCAȚIE:   

 Casa Corpului Didactic Giurgiu 
 
DATA: 12 mai 2018 
 
GRUP ȚINTĂ:  

 Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, 
învățământul special, Cluburi și Palate ale Copiilor 

 
ORGANIZATORI: 

 Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu 
 
PARTENERI: 

 Unitățile școlare din județul Giurgiu 
 
COMITET DE ORGANIZARE: 

 prof. Dumitra Balan 

 prof. dr. Lucica Viorica Ababei  

 prof. Mădălina Oprișan 

 prof. Daniela Marin 

 Mirela Pastramă 

 Mihai - Marius Dăncescu 

 Florica - Fănica  Sima 
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COMISIE DE COLABORATORI: 

 Inspectori școlari și de specialitate ai ISJ Giurgiu 
 
INVITAȚI DE ONOARE: 

 Reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale 

 directori, directori adjuncți ai unităților școlare din județul Giurgiu 

 responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare din județul Giurgiu 
 
SECȚIUNI CADRE  DIDACTICE: 

 Management educațional; 
 Noi perspective în educație prin proiecte cu finanțare 

nerambursabilă; 
 Educația pentru toți: accesibilizare, individualizare, personalizare, 

incluziune; 
 Activități creative în orele de științe; 
 Activități creative în cadrul disciplinelor umaniste; 
 Consiliere și orientare; 
 Expoziție de materiale didactice și auxiliare; 
 Concurs de reviste școlare; 

  
PROGRAM DE DESFĂȘURARE: 
Sâmbătă  12.05.2018  

 Locația: Casa Corpului Didactic Giurgiu 
1000 – 1030 – Festivitatea de deschidere  
1045  –  15ºº – Prezentarea lucrărilor pe secțiuni 

 Management educațional; 
 Noi perspective în educație prin proiecte cu finanțare nerambursabilă; 
 Educația pentru toți: accesibilizare, individualizare, personalizare, 

incluziune; 
 Activități creative în orele de științe; 
 Activități creative în cadrul disciplinelor umaniste; 
 Consiliere și orientare; 
 Expoziție de materiale didactice și auxiliare, lucrări elevi; 
 Concurs de reviste școlare; 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

a. lucrările prezentate trebuie să fie originale, să aducă elemente de noutate și 
să aibă aplicabilitate practică în activitatea didactică;  
b. fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori (fiecare autor va primi câte o 
diplomă de participare);  
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c. responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține autorilor;  
d. înscrierea se va face, până la data de 4 mai 2018, pe baza fișei de înscriere; 
 e. lucrările  și rezumatele acestora vor fi transmise în format electronic și 
pe hârtie, direct la sediul CCD sau prin poștă pe adresa Casa Corpului Didactic 
Giurgiu, Str. Dr. Ion Munteanu nr. 4, cod 080474 până la data de 4 mai 2018;  
f. lucrarea va conține minim 5 pagini; 
g. participare directă este obligatorie pentru cadrele didactice din municipiul și 
județul Giurgiu; 
h. se acceptă participarea indirectă pentru cadrele didactice din alte județe; 
i. pentru susținerea lucrării se pot folosi materiale demonstrative: portofolii, 
imagini, proiecte, prezentări PowerPoint, organizatorul punând la dispoziția 
participanților calculator și video proiector;  
 j. pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integrați în tematica 
simpozionului; 
 k. pentru prezentarea lucrării se acordă un timp maxim de 10 minute; 
 l. lucrările pot să aibă orice dimensiune și vor fi trimise alegând una din 
variantele de la punctul e; 
 m. lucrarea va fi însoțită de un rezumat de 1-2 pag; 
 n. rezumatul va fi publicat pe CD cu ISBN. 
  Înscrierea se va face, până pe 4 mai 2018, pe baza fișei de înscriere 
cadre didactice/elevi. 

 
TAXĂ DE PARTICIPARE: 

- 30 lei / lucrare, indiferent de numărul autorilor; 
- taxa de participare include: mapa simpozionului, diplomele, CD-ul cu ISBN; 
- taxa de participare se poate achita până la data de 4 mai 2018 la sediul CCD 
Giurgiu sau la Trezorerie: Casa Corpului Didactic Giurgiu, CUI 14189997, Cont: 
RO95TREZ32120E331900XXXX, (Chitanța scanată se trimite la adresa de email 
a instituției: ccdgr2002@yahoo.com) 
Pentru participanții din alte județe, taxa pentru simpozion se va trimite prin 
MANDAT POȘTAL pe adresa CASA CORPULUI DIDACTIC, str. Dr. Ion 
Munteanu, nr. 4, Giurgiu,  cod 080474, pe numele Sima Florica-Fănica, până la  
4 MAI 2018. 

 
CONDIȚII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ȘI REZUMATELOR: 
Tehnoredactarea lucrărilor / rezumatelor se va realiza respectând următoarele criterii: 

 fișier Document Word 2003 / Word 2016; 

 dimensiuni standard ( Times New Roman, A4, pe o singură parte, margini egale 
de 2 cm, spațiere la 1,5 rând), text aliniat „stânga-dreapta” ; 

 scrierea se va face cu caractere românești (folosirea diacriticelor) ; 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
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 titlul va fi scris cu majuscule (14 Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul și instituția (12) ; 

 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (12) ;  

 bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume 
autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul. 

 
CERTIFICARE: 
 

 Diplomă de participare, adeverința ISBN 978-973-99963-3-4 
 

 CD cu ISBN 
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Simpozion interjudețean 

„Creativitate în învățământ” 
ISBN 978-973-99963-3-4 

12 Mai 2018 
  
Secțiuni: CADRE DIDACTICE 

 Management educațional; 
 Noi perspective în educație prin proiecte cu finanțare 

nerambursabilă; 
 Educația pentru toți: accesibilizare, individualizare, personalizare, 

incluziune; 
 Activități creative în orele de științe; 
 Activități creative în cadrul disciplinelor umaniste; 
 Consiliere și orientare; 
 Expoziție de materiale didactice și auxiliare; 
 Concurs de reviste școlare; 

 
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
Numele și prenumele ___________________________________________________ 
Unitatea de învățământ __________________________________________________ 
Titlul lucrării ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Secțiunea la care se înscrie ______________________________________________ 
Scurtă prezentare a lucrării _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Echipamentul solicitat la prezentare ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                                  
Participare directă             Participare indirectă   
Termen de înscriere 04 mai 2018 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
La sediul CCD Giurgiu, tel. 0246212638 și pe site www.ccdgiurgiu.ro 
Taxa de înscriere, 30 lei se poate achita direct sau în contul CCD Giurgiu,  
CUI  14189997, RO16TREZ32120E335000XXXX, Trezoreria Giurgiu 
  

http://www.ccdgiurgiu.ro/
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SECȚIUNE  ELEVI 
 100 de ani-Mândri că suntem români! Expoziție de desen, pictură, colaj 

 
 
 
 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – ELEVI 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Numele elevului Clasa Numele 

profesorului 

coordonator 

     

     

     

 

 

 

 

Lucrările vor fi trimise prin poștă împreună cu fișa de înscriere – elevi sau 

depuse direct, de către cadrul didactic coordonator, la sediul Casei Corpului Didactic 

Giurgiu, str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, cod poștal 080474. 

Nu se percepe taxa de participare pentru secțiunea elevi. 


