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SIMPOZIONUL REGIONAL 

Creativitate în educaţie şi formare profesională 
Ediţia 2014 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, CCD Iaşi, Primăria Municipiului Paşcani, Facultatea de Inginerie 

Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi Colegiului Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani anunţă desfăşurarea 

Simpozionului Naţional  Creativitate în educaţie şi formare profesională. 

 

 ARGUMENT 

 Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor 

didactice şi ale elevilor, pentru cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul  ştiinţelor şi tehnologiei si 

pentru a motiva tinerii în găsirea unor soluţii inovatoare de business. 

Obiective urmărite: 

Secţiunea elevi: 

  Stimularea interesului elevilor pentru documentare, cercetare, creativitate inovatoare în rezolvarea 
unor probleme practice  prin adoptarea unor soluţii moderne; 

  Încurajarea spiritului antreprenorial în comunitatea educaţională; 

  Formarea şi dezvoltarea competenţelor prin participarea activ-creativă şi responsabilă a elevilor; 

 Conştientizarea importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ în dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale elevilor; 

 Formarea şi exersarea abilităţilor de comunicare între copii 

Secţiunea profesori: 

 Stimularea interesului profesorilor pentru noutăţile din domeniul ştiinţific şi tehnic; 

 Realizarea unui schimb de idei, promovarea unor exemple de bună practică, a metodelor de predare 
active centrate pe beneficiarii educaţiei; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în  formarea şi dezvoltarea 
profesională a elevilor; 

 Valorificarea activităţilor de cercetare educaţională realizată de cadrele didactice. 

 Promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic 

 Conştientizarea rolului creativităţii în abordarea tuturor disciplinelor de învăţământ. 

 

 

 

 

 GRUP ŢINTĂ: 

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi elevilor creativi ce 

doresc să-şi promoveze creaţiile, noutăţile din domeniul lor de activitate. 

(http://www.simpozionunirea.raltu.com ). 

 

http://www.simpozionunirea.raltu.com/


 FORMĂ DE PARTICIPARE:  
            - directă; 
            - indirectă 
 

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE “UNIREA” 

str. Ceferiştilor, nr. 3, cod 705200, Paşcani,  jud. Iaşi, România 

 COORDONATORI: 

Prof. CAMELIA GAVRILĂ- inspector general I. S. J. Iaşi 

Prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN SĂRMĂŞANU - Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

Prof. dr. CLAUDIA TĂNASE - inspector discipline tehnice I. S. J. Iaşi 

Prof.  dr. IRINA CĂPRARU- inspector matematică I.S.J. Iaşi 

Prof. STELIAN HADÂMBU - inspector informatică. I. S. J. Iaşi 

Prof. SIMONA ELENA VRÎNCEANU- director CCD Iaşi 

Prof. CORINA CIOPRAGA – director adjunct Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Paşcani 
 

 SECŢIUNI ELEVI 

SECŢIUNEA  A:  Creaţii ştiinţifice şi tehnice  proprii cu aplicabilitate în contextul actual –-Noutăţi  

în domeniul ştiinţelor  şi tehnicii în sprijinul promovării creativităţii  - lucrări practice, 

aplicaţii/proiecte specifice domeniilor ştiinţifice şi tehnice. 

Fişa de înscriere şi lucrările  vor  fi  trimise la adresa de email a persoanelor de contact, până la 

data de 1 aprilie 2014. La trimiterea mail-ului se va preciza secţiunea A. 

                                 Responsabili: prof. Prisacariu Georgeta Mihaiela şi prof. Luchian Maria 

 

SECŢIUNEA  B: – Creative business 

       Grup ţintă: elevi 15-19 ani 

Secţiunea este gândită sub forma unui mix educaţional format dintr- un plan de afaceri pe 

structura propusă de organizatori, realizarea unui pliant în care să promoveze ideea, şi prezentarea 

Power Point a ideilor (maximum 5 slide-uri). Va fi şi o secţiune separată pentru spot promotional. 

Structura planului de afaceri  şi fisa de ȋnscriere se regăseşte in anexe. 

Fişa de înscriere va fi  trimisă la adresa de mail a persoanei de contact, până la data de 1 aprilie 

2014, însoţită de un plan de afaceri, pliant, prezentare Power Point. La trimiterea mail-ului se va preciza 

secţiunea B. 

                                                      Responsabil: prof. Ciopraga Corina  

Secţiune concurs: 

SECŢIUNEA C.a - DESIGN YOUR COMPUTER - concurs de grafică (regulament concurs – 

http://www.simpozionunirea.raltu.com).  

Grup țintă: elevi 9-19 ani 

 Lucrările vor fi trimise la adresa de mail a persoanelor de contact, până la data de  1 aprilie 2014 

însoţite de fişa de înscriere. La trimiterea mail-ului se va preciza secţiunea C. 

                                                       Responsabil: prof. Coşniţă Emilia Felicia 

 

 SECŢIUNEA C.b – MINŢI DEZGHEŢATE - concurs de matematică.  

Grup ţinţă: elevi clasele a IV-a, a V-a a VI-a. 

Tabelul cu elevii participanti va fi  trimis până la adresa de mail mintidezghetate@yahoo.com  

până la data de 1 aprilie  2014. 

                                                                  Responsabil: prof.  Popa Florinela 

 

 

http://www.simpozionunirea.raltu.com/


 SECŢIUNE PROFESORI 

 

 SECŢIUNEA  D - Aspecte metodice ale formării competenţelor elevilor 

Lucrări în care se prezintă aspecte legate de strategiile didactice moderne elaborate şi aplicate în 

sprijinul formarii competenţelor de pregătire profesională pentru adaptarea optimă la piaţa muncii. 

Lucrările vor fi trimise la adresa de mail a persoanelor de contact, până la data de  1 aprilie  2014 

însoţite de fişa de înscriere. La trimiterea mail-ului se va preciza secţiunea D. 

                                                    Responsabili: prof. Gurzun Daniela si prof. Scorpan Mihaela 

Silvia 

 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

        Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere care se va trimite electronic la adresele 
de email ale persoanelor de contact ale fiecărei secţiuni. 

        Daca doriti ca lucrarea sa fie publicată in brosura cu ISBN va trebui sa achitati si taxa de 35 ron in 

contul RO25TREZ4075004XXX000082, Trezoreria Paşcani. şi să trimiteti  copia ordinului de plată cu care 

a fost achitată taxa de participare . 

Se admit lucrări cu maximum doi autori. 

Persoanele care nu au posibilitatea de a se prezenta la simpozion, pot trimite lucrarea pe adresa de 

email specificată pe fiecare secţiune, pentru care vor primi diploma prin poştă. 

 Participanţii vor folosi în tehnoredactarea lucrărilor: 

 tip fişier document Word  (.doc), orientare portret; 
 format A4, pe o singură parte, margini sus – jos, stânga-dreapta de 1.5 cm;  
 caracter font: Times  New Roman , dimensiune font: 12, Spaţiere la un rând;   
 cu diacritice (caractere româneşti), aliniat cu Tab; 
 la sfârşitul lucrării va fi trecută cu caractere italice bibliografia în următoarea ordine: nume, prenume 

autor, anul, titlul lucrării, localitatea, editura (maxim 4 titluri); 
 titlul va fi scris cu majuscule (Times  New Roman 14 Bold), centrat;  
 la două rânduri de titlu va fi scris numele autorilor şi şcoala (Times  New Roman 14);  
 lucrările vor avea 2 - 4 pagini, maximum 2 autori şi vor fi trimise la adresa de email a persoanelor de 

contact aferentă fiecărei secţiuni până la data de 1 aprilie 2014. La trimiterea mail-ului în secţiunea 
subject se va preciza secţiunea vizată şi dacă doresc să-şi susţină lucrarea. Autorii ce doresc să prezinte 
lucrarea se vor încadra in maximum 10 minute.  

 responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea redactării lucrărilor revine autorilor acestora. În cazul 
nerespectării cerinţelor nu garantăm publicarea materialului.  

Diplomele vor fi acordate la sfârşitul simpozionului tuturor participanţilor direcţi şi se vor expedia 

celor care participă indirect. 

 

PERSOANE DE CONTACT/ SECŢIUNI: 

Secţiunea     A:          Prof.   PRISACARIU GEORGETA; email:  prisacarugeta@yahoo.com 

                                    Prof.   LUCHIAN MARIA   email: luchian_maria@yahoo.com 

Secţiunea     B:          Prof.   CIOPRAGA CORINA email: corina_ciopraga@yahoo.com 

Secţiunea   C.a. :       Prof.   COŞNIŢĂ EMILIA FELICIA : otiliacosnita@yahoo.com 

                    C.b.:        Prof.   POPA FLORINELA    email: popa_florinela@yahoo.com 

Secţiunea    D:           Prof.   GURZUN  DANIELA email: danagurzun@yahoo.com 

                                    Prof.   SCORPAN MIHAELA email: mihascorpan@yahoo.com 

 

 

 
PRECIZĂRI:  
Evaluarea lucrărilor se va face în funcţie de specializare şi va ţine cont de originalitatea 

acestora, aplicabilitatea practică, acurateţea referatelor, design, funcţionalitate şi modul de 
prezentare.  

 
 

mailto:prisacarugeta@yahoo.com
mailto:luchian_maria@yahoo.com
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mailto:otiliacosnita@yahoo.com
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 PROGRAM DE DESFĂŞURARE: 

 
Marţi  8 Aprilie 2014:  

     Ora  8.30- 9.00 Primirea invitaţiilor şi a participanţilor;  
Ora 09.00 –  9.30 Deschiderea oficială a simpozionului;  
Ora 09.30 – 12.00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni; (A, B, C. a, D ) 
                              Sectiunea A – sala 7 
                              Sectiunea B -  sala 11 
                              Sectiunea C.a. - sala 17 
                              Sectiunea D – sala 6 
Ora 14.00 – Evaluare. Premiere;  

 
Miercuri 9 aprilie 2014: sect C.b  Concursul Minţi dezgheţate; (Sala 10). 

 
 

PARTENERI: 
 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată 
Casa Corpului Didactic  Iaşi  

     Primăria Municipiului Paşcani 
Partener media : TV Mbit, Actualitatea TV



SIMPOZIONUL  REGIONAL 

Creativitate în educaţie şi formare profesională 

Ediţia 2014 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

- elevi – 

Numele echipei:   

   

Şcoala/ Localitatea:   

   

Profesor coordonator:   

   

Date de contact (mail):   

   

Titlul lucrării/proiectului:   

   

Secţiunea:   

   

*Grupă de vârstă*   

   

Numele elevilor   

   

Scurtă prezentare a 

lucrării/proiectului (1-2 fraze)  

  

   

 

 

 

 

 

                                                           
* Se va specifica numai dacă vă înscrieţi la secţiunea C - DESIGN YOUR COMPUTER - concurs de grafică 



 

 

SIMPOZIONUL  REGIONAL 

Creativitate în educaţie şi formare profesională 

Ediţia 2014 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

- profesori - 

 

Nume şi prenume   

   

Şcoala   

   

Localitatea/judeţ   

   

Specialitate   

   

Date de contact (mail):   

   

Titlul lucrării:   

   

Secţiunea:   

   

Numărul ordinului de plată/încasare: 

(scanat si transmis prin posta electronică) 

  

 

 

 


