SIMPOZION NAŢIONAL
DIDACTICA SPECIALITĂŢII - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
29.01.2018

Instituţia organizatoare
Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte
Instituții colaboratoare
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Date de contact instituţie:
Str. Unirii, nr. 28, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
E-mail: sfioanguradeaur@yahoo.ro
Tel. 0245.614.505
Persoană de contact:
Prof. Ionela Bucăloiu (e-mail: ionelabucaloiu@yahoo.com; tel. 0720246053)
Grup ţintă: cadre didactice de orice specialitate, manageri educaţionali, bibliotecari școlari,
profesori documentarişti, informaticieni din învăţământul preuniversitar;
Obiectivele specifice ale activităţii:
- Promovarea exemplelor de bună practică implementate în şcoală în scopul valorizării şi
valorificării lor de către cadrele didactice participante;
- Adoptarea unei strategii didactice cât mai adecvate în scopul implicării elevului în actul
de predare-învăţare-evaluare astfel încât rezultatele şcolare să se îmbunătăţească.
Data desfăşurării simpozionului: 29.01.2018
Locul desfășurării simpozionului: Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Ioan Gură de Aur”
Târgovişte
Secţiunile activităţii:
Secţiunea A
Tema: Resurse ale stimulării creativităţii şi priorităţi ale inovării în învăţământ
Secţiunea B
Tema: Repere metodice în abordarea predării-învăţării-evaluării la copiii cu dificultăţi de
învăţare
Secţiunea C

Tema: Parteneriatul şcolar, mijloc eficient pentru stimularea creativităţii, asigurarea progresului
şcolar şi integrarea tinerei generaţii pe piaţa muncii-prezentare de proiecte educaționale/europene
Informații din Regulamentul activităţii științifice
Participarea la simpozion:
- participare directă (obligatorie pentru participanții din județul Dâmbovița);
- participare on-line, prin intermediul programului Skipe (pentru participanții din alte județe).
Realizarea lucrărilor şi înscrierea participanţilor:
- lucrările vor respecta tematica uneia dintre cele trei secțiuni ale simpozionului;
- lucrările prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică;
- în funcţie de complexitate, lucrările pot fi elaborate şi în echipe de câte două cadre didactice;
- fiecare lucrare va conţine maximum 4 pagini;
- nu se vor accepta lucrări cu conţinut pur teoretic;
- indicații cu privire la structura lucrării: introducere: 5%, cuprins: 15% - parte teoretică și 75% parte practică, încheiere/ concluzii: 5%.
Cerinţe de redactare a lucrărilor:
- titlul lucrării se va scrie cu caractere TNR, 14, bold, centrat;
- sub titlu se va trece numele profesorului, şcoala de provenienţă;
- la două rânduri se va începe redactarea lucrării folosindu-se caractere Time New Roman 12;
- bibliografia consultată se va consemna la finalul lucrării, în ordinea următoare:
a) Pentru lucrări: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării (caractere italice), editura, anul
apariţiei.
b) Pentru articole: numele şi prenumele autorului, titlul articolului (caractere italice), numele
revistei (între ghilimele), anul apariţiei, volumul (nr).

Înscriere – participare la simpozion
Inscrierea se va face pe adresa de e-mail didacticaseminar@gmail.com în perioada:
01.12.2017-10.01.2018 prin trimiterea următoarelor documente:

a) Fişa de înscriere (completată, datată şi semnată de autor/i, scanată în format jpeg sau png, cu
denumirea fişă_nume_prenume_judeţ);
b) Lucrarea în format Microsoft Word, cu denumirea lucrare_ nume_prenume_judeţ.
Notă:
- Prezentarea fiecărui material nu va dura mai mult de 10 minute.
- Lucrările participanţilor vor fi publicate într-un volum cu ISBN.
- Nu se percepe taxă de participare la simpozion.

2. Agenda simpozionului:
 1400 – 1415 - Primirea participantilor şi deschiderea activităţii
 1415 – 1430 - Alocuţiuni în plen
 1430 – 1730 - Activitate pe secțiuni - Susţinerea lucrărilor/ comunicărilor
 1730 – 1745 - Concluzii cu privire la activitatea desfășurată
 1745 – 1800 - Aplicarea chestionarului de feedback
- Înmânarea adeverinţelor de participare

FIȘA DE INSCRIERE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
Didactica specialităţii - de la teorie la practică
29.01.2018
Numele și prenumele cadrului didactic participant:
Instituţia:
Specialitatea:
Funcţia didactică:
Telefon:
E-mail:
Titlul lucrării:
Secţiunea:

Mijloace necesare prezentării lucrării:
Notă:
Fişa de înscriere și lucrarea se vor transmite pe adresa de e-mail didacticaseminar@gmail.com

