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DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 
 

—02 IUNIE 2012— 
 

  

 Motto : 

 
„Cu patru sute de ani aruncăm noi gândirile şi  

simţirile noastre înapoi şi totuşi,  

de vom privi bine în sufletul nostru, 

 vom vedea cum se amestecă,  

în acel îndepărtat trecut,  

farmecul viitorului”. (A.D.Xenopol) 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI PARTICIPARE 

 
 

 

Agenda  simpozionului: 
 
 

09.30 — 10.00 Primirea participanţilor şi a invitaţilor 
Grupul Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ,  
(Sala de festivităţi,  str.  Alexandru Lăpuşneanu, nr. 16,                      
Piatra-Neamţ) 

10.00 —  12.00 Festivitatea de deschidere 

Lucrări în plen 

Premierea revistelor şi auxiliarelor 

12.00 — 15.00 Deşfăsurarea activităţilor din cadrul secţiunilor:  
I.“Cafeneaua generaţiilor” şi II. „Caruselul informaţiilor” 

15.00 — 15.30 Concluziile lucrărilor   
  
 
 

MOTIVAREA PROIECTULUI 
 

Anul 2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. 
Solidaritatea şi cooperarea între generaţii, cea de ieri şi cea de astăzi, înseamnă de fapt, o 
societate pentru toate vârstele, o societate a tuturor, în care dialogul şi experienţa între 
reprezentanţi de marcă ai celor două generaţii va permite elaborarea unei viziuni viabile 
pentru dezvoltarea României. 

Cum s-ar transpune aceasta idee în viaţa scolii, în contextul învăţământului românesc, 
care traversează astăzi multiple şi necesare schimbări, se reajustează permanent nevoilor 
actuale, sincronizându-se cu cel european ? 

Se ştie că, viaţa nu e nimic mai mult decât un cumul de experienţe, unele pozitive, 
altele mai puţin de laudat, ceea ce rămâne după fiecare din ele e, practic, ceea ce ne 
caracterizează. Ne propunem, prin această manifestare, să readucem în prim plan „Scoala” 
de ieri şi de azi, şcoala ca organism cu o viaţa proprie, supusă unor anumite legi de 
organizare si mai ales, de evoluţie. 

Domeniul educaţional oferă spiritului uman o largă arie de manifestare, tocmai pentru 
a permite generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Tradiţionalul şi modernul se 
îmbină în mod armonios în şcoală, prin apariţia alternativelor educaţionale, prin introducerea 
programelor diferenţiate de studiu, prin informatizare, prin îmbogăţirea şi diversificarea 
curriculum-ului, prin implicarea comunităţii locale în susţinerea acţiunilor derulate în 
unităţile care aplică alternative educaţionale, prin promovarea interdisciplinarităţii ca 
element definitoriu al procesului cunoaşterii. 

Astfel, educaţia este continuă şi permanentă şi trebuie să răspundă provocărilor lumii 
contemporane. “Ỉntreaga viaţă este o şcoalǎ” afirma J.A. Comenius, iar N. Iorga susţinea cǎ 
“învǎţat este omul care se învaţǎ necontenit pe sine şi învaţǎ necontenit pe alţii”. A învǎţa sǎ 
înveţi şi a dori sǎ te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, prin care 
omul contemporan învaţǎ sǎ fie el însuşi, receptiv la schimbǎri, capabil sǎ le anticipeze şi sǎ 
se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la programul social, prin autonomia sa 
intelectualǎ şi moral-civicǎ.    
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GRUP  ŢINTĂ: 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din toate judeţele ţării.  
Menţionăm că, în ediţiile anterioare am avut participanţi din judeţele: Iaşi, Cluj, 

Hunedoara, Tulcea, Braşov, Sălaj, Craiova, Buzău, Bucureşti, precum şi de dincolo de 
graniţă: Republica Moldova şi Franţa.  

 

 
OBIECTIVE URMĂRITE: 

 Creşterea eficienţei şcolare prin introducerea unor noi tipuri de educaţii; 

 Promovarea reformei învăţământului care să producă transformǎri adânci în raport cu 
specificul fiecǎrei ţǎri, o nouǎ politicǎ a educaţiei pentru creşterea calitǎţii acesteia şi 
imprimarea caracterului prospectiv; 

 Dezvoltarea identităţii şi personalităţii prin curriculum; 

 Promovarea dimensiunilor europene ale educaţiei în scoala romanească; 

 Promovarea imaginii pozitive a învăţământului şi a valorilor şcolii româneşti, în 
contextul viitorului European al elevului. 

 
 
 SECŢIUNI ALE SIMPOZIONULUI: 
 

I. “Cafeneaua generaţiilor” - Sesiune de comunicări:  
 

I.1. Şcoala de ieri, şcoala de azi, şcoala de mâine. 
I.2. Educaţia nonformală şi informală. 
 

II. “Caruselul informaţiilor”:  Proiecte europene. Proiecte educaţionale .  
                                        Exemple de bune practici. 

 
 

 
III. Concurs de reviste şcolare şi auxiliare didactice. 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE 
  
1. Înscrierile se fac în perioada 07.05. – 21.05.2012, prin completarea Formularului de 
înscriere la Casa  Corpului  Didactic  Neamţ, strada Petru Rareş, nr. 24, Piatra-Neamţ sau 
trimiterea acestuia prin Fax. 0233/223 885 sau prin e-mail: ccdneamt@gmail.com. 
 

Persoane de contact: 

 Pentru înscriere:  

 prof.-metodist Cristina Goraş, tel. 0233223885 sau  0745 498 059,  între orele                          

9,00 – 16,00;  

 prof.-metodist Gabriela Livia Curpănaru, tel. 0233223885 sau   0742 008 165,                       

între orele 9,00 – 16,00;  

 

 

 Pentru alte relaţii, orele 9,00 – 16,00:  
 Luni:prof.- metodist, Gabriela Curpănaru, e-mail: gabriela.curpanaru@ccdneamt.ro 

 Marţi:prof.-metodist Lăcrămioara Tincă, e-mail: lacramioara.tinca@ccdneamt.ro  

 Miercuri: prof.-metodist Mioara Roşu, e-mail: mioara.rosu@ccdneamt.ro    

 Joi: prof.-metodist Carmen Corlăţeanu, e-mail: carmen.corlateanu@ccdneamt.ro 

 Vineri:prof.-metodist Irina Roxana, e-mail: irina.roxana@ccdneamt.ro 

 

2. Conţinutul comunicărilor trebuie să trateze aspecte practice pe tema de generic „DIALOG 
ÎNTRE GENERAŢII”, să împărtăşească experienţe didactice proprii, să formuleze opinii şi 
sugestii referitoare la optimizarea activităţilor în domeniu educaţiei şi să ofere modele de 
bune practici dobândite prin proiecte/parteneriate derulate şi/sau în derulare; 
3. Lucrările participanţilor la  sesiunea de comunicări / reviste  şcolare şi auxiliare didactice 
vor fi trimise pe adresa de e-mail: ccdneamt@gmail.com, până la data de 21.05.2012. 
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 referinţă.  
 
4. Publicarea lucrărilor :  

4.1.Participanţii care doresc să publice comunicarea într-un volum intitulat „DIALOG 
ÎNTRE GENERAŢII”,  prin Editura „Alfa” a C.C.D. Neamţ (cu ISBN inclus), vor aduce 

lucrarea pe suport electronic, precum şi rezumatul acesteia, care va avea cel mult două 
pagini, cu următoarele 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 conţinutul vor fi 
scris cu „Arial” 10; bibliografia va fi trecută la sfârşit. 
4.2. Lucrările (inclusiv rezumatul) trebuie să fie corectate de eventualele greşeli de 
tehnoredactare, iar scrisul va  conţine semnele diacritice româneşti. Numele fişierului va fi 
scris fără semne diacritice.  

mailto:ccdneamt@gmail.com
mailto:mioara.rosu@ccdneamt.ro
mailto:mioara.rosu@ccdneamt.ro
mailto:mioara.rosu@ccdneamt.ro
mailto:mioara.rosu@ccdneamt.ro
mailto:mioara.rosu@ccdneamt.ro
mailto:ccdneamt@gmail.com
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4.3. Taxa de publicare este de 20 lei.  
5. Fiecare cadru didactic poate participa la secţiunea I, respectiv secţiunea II, cu o singură 
lucrare.  
6. Pentru publicarea lucrărilor în ghidul simpozionului NU se admit lucrări colective.  
7. La Secţiunile I şi II ale simpozionului participarea  poate fi directă (prezentarea lucrării)  
sau indirectă ( expedierea lucrării). 
8.  Cadrele didactice din judeţul Neamţ vor participa numai în mod direct. 
9. Pentru secţiunea Auxiliare didactice se admit numai lucrări editate în anii 2009, 2010, 
2011 şi 2012 
10. La secţiunea Reviste şcolare pot intra în concurs numai revistele care au cel puţin două 
numere consecutive. 
11. Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, participanţii vor achita o taxă de 20 lei , fiecare 
participant şi coautor, până la data de 21.05.2012, direct la sediul Casei Corpului Didactic 
Neamţ ( la d-na prof.-metodist Curpănaru Gabriela ) sau prin mandat poştal,  pe adresa: 
Casa Corpului Didactic Neamţ, strada Petru Rareş, nr. 24, cod 610119, Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ,( în atenţia  D-nei prof.-metodist Curpănaru Gabriela) sau cu Ordin de Plată în 
contul RO45TREZ4915003XXX000093, cod fiscal 2613257. 
 
 
EVALUAREA REVISTELOR ŞCOLARE ŞI A AUXILIARELOR DIDACTICE 
Evaluarea lucrărilor participante la secţiunile "Reviste şcolare" şi/sau "Auxiliare didactice" se 
va efectua de către comisiile de evaluare, în perioada 28 – 30.05.2012. Criteriile de evaluare 
vor fi afişate pe link-ul simpozionului. (www.ccdneamt.ro) 
 
 
FINALIZAREA LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI 
Fiecare participant la activităţile menţionate mai sus va primi diplomă de participare.  
 
 
 
 

Notă: Răspunderea pentru forma şi conţinutul lucrărilor publicate aparţine în totalitate autorilor. 

    
             
         

Director C.C.D. Neamţ, 
 

                                   Prof. Mihaela Sofronia 
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DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 
 

—02 IUNIE 2012— 
 

  

 Motto : 

 
„Cu patru sute de ani aruncăm noi gândirile şi  

simţirile noastre înapoi şi totuşi,  

de vom privi bine în sufletul nostru, 

 vom vedea cum se amestecă,  

în acel îndepărtat trecut,  

farmecul viitorului”. (A.D.Xenopol) 
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 - Data desfăşurării simpozionului: 02 iunie 2012 
 
 
 - Programul activităţilor:  

 15 martie – 27 aprilie  2012: definitivarea programului, stabilirea listei de invitaţi şi 

colaboratori; 

 aprilie 2012: elaborarea afişului şi a invitaţiilor; 

 07 – 15 mai 2012: promovarea simpozionului de către C.C.D. Neamţ şi filialele sale, 

prin mijloace specifice;  

 07 – 21 mai 2012: înscrierea participanţilor; afişarea programului; 

 14 – 17  mai 2012: distribuirea invitaţiilor; 

 28 – 30 mai 2012: evaluarea lucrărilor participante la secţiunile "Auxiliare didactice" 

şi/sau "Reviste şcolare";  

 30 – 31 mai 2012: organizarea sălilor, activităţi de întreţinere,  achiziţii specifice; 

completarea diplomelor de participare; 

 4 iunie – 31  iulie 2012: redactarea ghidului de bune practici; 

 2 – 31  august 2012: tipărirea ghidului; 

 1 – 30  septembrie 2012: distribuirea ghidului. 

 
 
 - Agenda  simpozionului: 
 

09.30 — 10.00 Primirea participanţilor şi a invitaţilor 
Grupul Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ,  
(Sala de festivităţi,  str.  Alexandru Lăpuşneanu, nr. 16,                              
Piatra-Neamţ) 

10.00 —  12.00 Festivitatea de deschidere 

Lucrări în plen 

Premierea revistelor şi auxiliarelor 

12.00 — 15.00 Deşfăsurarea activităţilor din cadrul secţiunilor:  
I.“Cafeneaua generaţiilor” şi II. „Caruselul informaţiilor” 

15.00 — 15.30 Concluziile lucrărilor   
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- Comitetul de organizare: 
 

 D-na prof.-metodist  Mihaela SOFRONIA, director al Casei Corpului Didactic Neamţ: 
coordonator de program ; 

 D-na prof.-metodist  Cristina Goraş, din cadrul Serviciului resurse, informare, 
documentare, consultanţă: responsabil activităţi ;  

 D-na prof.-metodist  Gabriela Livia Curpănaru, din cadrul Serviciului resurse, 
informare, documentare, consultanţă: responsabil activităţi ; 

 D-na prof.-metodist Mioara Roşu, d-na prof.-metodist Lăcrămioara Tincă, d-na prof.-
metodist Carmen Corlăţeanu , d-na prof.-metodist Roxana Irina,  din cadrul 
Serviciului resurse, informare, documentare, consultanţă: organizarea activităţilor 
pentru Secţinuea I: .“Cafeneaua generaţiilor” şi Secţiunea II: „Caruselul 
informaţiilor”; 

 D-na bibliotecar Ana Macovei, d-na prof.-metodist Roxana Irina: organizarea 
activităţilor pentru Secţiunea III: Concurs de reviste şcolare şi auxiliare didactice ; 

 D-na prof.-metodist Cristina Goraş şi d-na prof.-metodist  Gabriela  Curpănaru : 
promovarea simpozionului, editarea materialelor, pregătirea echipamenteor necesare;  

 D-na bibliotecar Ana Macovei, d-na prof.-metodist Roxana Irina: promovarea 
simpozionului, editarea materialelor şi a Ghidului de bune practici;  

 D-na Maria Chirilă, contabilitate: calcularea şi gestionarea resurselor financiare din 
program; 

 D-na prof.-metodist Cristina Goraş: relaţii cu publicul, înscrierea participanţilor, 
eliberarea diplomelor de participare, arhivarea documentelor;  

 D-na prof.-metodist Gabriela  Curpănaru: relaţii cu publicul, înscrierea participanţilor, 
eliberarea diplomelor de participare, arhivarea documentelor;  

 D-na prof.-metodist Roxana Irina: achiziţii, amenajarea spaţiilor, distribuirea 
materialelor; 

 
                   

 
 
 

Director C.C.D. Neamţ, 
Prof. Mihaela Sofronia 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „ŞCOALA MODERNĂ” 
— Ediţia a X-a — 

DIALOG ÎNTRE GENERAŢII  
— 02 iunie 2012 — 

 
 

Autor (nume şi prenume):___________________________________________________________ 

Unitatea de învăţământ :_____________________________________________________________ 

Titlul lucrării/ proiectului______________________________________________________________ 

Localitatea :_____________________________________Judeţul:___________________________ 

Date de contact – telefon: _______________________e-mail:_______________________________ 

Participarea mea constă în: 

 Prezenţă şi prezentarea comunicării 

 Trimiterea comunicării 

 Trimiterea rezumatului spre publicare 

Modalitatea de prezentare: 

 comunicare  

 materiale şi produse realizate pentru participare  

Secţiunea la care se doreşte prezentarea: 

I. “Cafeneaua generaţiilor”:  Sesiune de comunicări pe următoarele teme/domenii:  

             I.1. Şcoala de ieri, şcoala de azi, şcoala de mâine. 

             I.2. Educaţia nonformală şi informală. 

II. “Caruselul informaţiilor”:  Proiecte europene. Proiecte educaţionale .  

                                                        Exemple de bune practici. 

III. Concurs de reviste şcolare şi auxiliare didactice. 

 
 

Achit taxa: 
- de înscriere de 20 RON / secţiune                              
- de publicare* este de 20 RON / autor                         
* ( Se achită până la data de 04.06.2012) 
 
 
 

Notă: Cadrele didactice din judeţul Neamţ vor participa numai în mod direct. 
Înscrierile se fac până la data de 21.05.2012,  prin completarea Formularului de înscriere la Casa  Corpului  Didactic  
Neamţ, strada Petru Rareş, nr. 24, Piatra-Neamţ sau trimitrea acestuia prin Fax. 0233/223885 sau prin e-mail: 
ccdneamt@gmail.com. 
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele şi lucrările în extenso, respectând criteriile de tehnoredactare solicitate, la adresa 
de e-mail: ccdneamt@gmail.com. 

mailto:ccdneamt@gmail.com
mailto:ccdneamt@gmail.com
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— Ediţia a X-a — 
 

DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 
 

— 02 iunie 2012 — 
 

Invitaţi de onoare: 
 

1. D-na  Eugenia Stîrcea, director Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Liceul 

Teoretic  „Petru Rares” Chişinău, Republica Moldova 
 

2. D-l Dan Agrigoroae, Profesor Psiholog, Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”, Piatra Neamţ 
 

3. D-na Doina Baroiu, Preşedinte Asociaţia profesorilor de franceză de pe valea Ozanei “Aripi şi 

Rădăcini”, Târgu Neamţ. 
 

4. D-na Dana Coman, Preşedinte Asociaţia  pentru  persoane cu nevoi speciale “ Luceafărul”, Piatra 

Neamţ 

 
 

Colaboratori: 

Grupul Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ 

Liceul de Artă “Victor Brauner”Piatra Neamţ 

 

 
 



CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

 
 

Nr. 633/04.05.2012 
 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „ŞCOALA MODERNĂ” 

— Ediţia a X-a — 

DIALOG ÎNTRE GENERAŢII 
— 02 iunie 2012 — 

 

 

CRITERII DE EVALUARE A AUXILIARELOR DIDACTICE 
 
Pentru mai multă obiectivitate în aprecierea auxiliarelor didactice, 

comisiile de jurizare vor aplica următoarele criterii de selecţie, privind conţinutul 
şi tehnoredactarea auxiliarelor didactice intrate în concurs: 

 
Nr. 
crt. 

Criteriu  Punctaj  

1.  Estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, 
inventivitatea şi originalitatea tehnoredactării 

20 

2.  Oferă elevilor o paletă de activităţi practice 10 

3.  Activităţile sunt centrate pe elev în ceea ce 
priveşte conţinutul, abordarea şi prezentarea  

15 

4.  Încurajează utilizarea tehnologiei pentru a 
îmbogăţi experienţele de învăţare ale elevilor 

10 

5.  Modul atractiv, ingenios, original de tratare a 
subiectelor/temelor 

10 

6.  Valoarea instructiv – educativă a conţinutului 15 

7.  Conţinuturile sunt diferenţiate pentru a aborda 
nevoile unor categorii diverse de elevi 

10 

8.  Conţinuturile sunt concepute pentru a elimina 
prejudecăţile şi stereotipurile 

10 

TOTAL  100 PUNCTE  

 
 
 

     Director C.C.D. Neamţ, 
 

                                     Prof. Mihaela Sofronia 
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CRITERII DE EVALUARE A REVISTELOR ŞCOLARE 
 
Pentru mai multă obiectivitate în aprecierea revistelor şcolare, comisiile 

de jurizare vor aplica următoarele criterii de selecţie, privind conţinutul şi 
tehnoredactarea revistelor şcolare intrate în concurs: 

 
 
Nr. 
crt. 

Criteriul Punctaj 

1.  Coperta şi numele revistei 10  

2. Colectivul redacţional şi scrierea revistei 
de către elevi 

10  

3. Respectarea tipului de revistă şcolară 10  

4. Grafica şi design-ul 10  

5. Conţinutul şi limbajul  20  

6. Creativitatea şi originalitatea revistei 20  

7. Mesajul instructiv şi educativ 10  

8.  Personalizarea clasei/ şcolii prin revista 
şcolară 

10 

TOTAL  100 PUNCTE 

 
 
 

Director C.C.D. Neamţ, 
 

                                   Prof. Mihaela Sofronia 
 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                            

 

 

 

 


