
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL 

SIMPOZIONULUI NAŢIONAL 

„DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI - REZULTAT AL UNUI 

DEMERS DIDACTIC CREATIV” 

Ediția a XV-a, 29 mai 2022 

Organizator: Asociația Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, 

Constanța și Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța, Asociația Autoeducat  Constanța,  Colegiul 

Național Pedagogic „Constantin Brătescu” , Centrul  Judetean de Resurse și Asistență Educațională 

Constanța, Universitatea “Ovidius” Constanta, Casa Corpilui Didactic Constanța, Colegiul Comercial 

“Carol”  Constanța etc. 

Argument: 

Învăţătorii şi institutorii constănţeni au derulat de-a lungul anilor numeroase proiecte şi 

parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. S-a acumulat astfel o experienţă bogată care 

merită a fi împărtăşită. Participarea colegilor din ţară şi din străinătate va permite un real schimb de 

experienţă în domeniul unor forme alternative de organizare a instruirii şi educării. 

O sarcină deosebită ce revine învăţătorului este aceea de a face eforturi sistematice pentru a 

cunoaşte mai bine elevii ca, astfel, să poată aplica în mod creator  atât soluții individualizatoare cât și 

integratoare,  în vederea asigurarea  dezvoltării personalităţii  elevilor. 

Predarea –învățarea-evaluarea  creează un spaţiu întins pentru creativitatea învăţătorului, mai 

ales în ultima perioadă, când abordarea integrată a căpătat perspectivele meritate.  

 ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR 
CONSTĂNŢENI  

Str. Decebal nr. 15, Constanța, telefon 0341 405847 



Asociaţia Învăţătorilor și Institutorilor Constănțeni își propune să fie o tribună de exprimare a 

cadrelor didactice și un loc în care să se întâlnească toți cei care cred în puterea educației. Dorim realizarea 

de proiecte comune împreună cu  instituții, cu alte asociații din diverse domenii ale vieții sociale, cu 

antreprenori din comunitate, care să ne poată prezenta realitatea social-econimică pentru care noi 

pregătim viitorii angajați.  Ancorarea în realitatea socială se impune. Progresul tehnologic  aduce noi 

mijloace de predare și învățare pe care le putem utiliza în activitatea cu elevii. Prin activitatea asociației 

putem facilita cunoașterea noilor tehnologii , putem oferi un loc de întâlnire între tradiție și inovație în 

învățare. 

Obiectivele urmărite: 

• Prezentarea unor secvenţe de activităţi curriculare şi extracurriculare care contribuie la 

dezvoltarea personală a elevilor; 

• Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

•  Întărirea legăturilor între institutii de învățământ și cultură și comunitatea locală ; 

• Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între asociaţiile învăţătorilor din ţară şi din alte ţări; 

• Realizarea unor materiale de specialitate pe suport electronic; 

• Publicarea volumului simpozionului annual; 

• Implicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ în 

lecţii. 

Grup țintă:   

-  învăţători, institutori, profesori, membri ai Asociaţiei Învăţătorilor şi Institutorilor Constănțeni; 

-  învăţători şi profesori    români de pretutindeni ; 

- reprezentanți ai instituțiilor și asociațiilor din comunitate, din țară și din alte țări ; 

-  elevii  coordonati de către cadrele didactice participante în simpozion. 

Impact – rezultate așteptate: 

• Consolidarea relaţiilor dintre cadre didactice, în vederea creşterii calităţii învăţământului primar; 

• Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preșcolar, primar și gimnazial; 

• Îmbogăţirea experienţei didactice a educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor; 

• Planificarea unor activităţi comune cu alte asociații și instituțtii din comunitatea locală care doresc 

să sprijine învățământul constănțean. 

Programul simpozionului va cuprinde: 

I. Deschiderea festivă - ora 9.00 ; 

II. Conferințe în plenul simpozionului susținute de reprezentanți de marcă; 



III. Prezentarea lucrărilor pe secțiuni: 

- DEMERSURI FAVORABILE DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII COPIILOR; 

- CALITATE ŞI CREATIVITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ; 

- STAREA DE BINE ÎN ŞCOALĂ; 

- IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN VIAŢA ŞCOLARULUI. 

IV. Concurs național pentru elevi „Mesaj pentru pace” - expoziţie cu lucrări ale elevilor coordonaţi 

de către cadrele didactice participante la simpozion, cu tema „Mesaj pentru pace” organizată pe 

următoarele secțiuni: 

- Educație plastică; 

- Educație tehnologică; 

- Creații literare. 

Înscrierea la Concursul Național pentru elevi „Mesaj pentru pace” se va realiza până pe 25 mai 

2022, completând formularul de înscriere de mai jos : 

Formular de înscriere a elevilor la Concursul Naţional  „Mesaj pentru pace” 

 

ASPECTE  ORGANIZATORICE ȘI NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR: 

Lucrările simpozionului se vor desfășura în format hibrid, gazda Simpozionului fiind Școala 

Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa. 

• Înscrierea la simpozion se va realiza până pe 25 mai 2022, completând formularul de înscriere de 

mai jos : 

Formular de înscriere la Simpozionul AÎIC - 29 mai 2022 

• În vederea publicării, lucrarea va fi transmisă prin e-mail (pe adresa de email 

asociatia_inv_ct@yahoo.com) 

•  Lucrarea va fi tehnoredactată în format A4, caractere Times New Roman, dimensiune 12, la un 

rând, cu diacritice,  alineat stânga-dreapta,  cu margini de 2 cm; va avea maximum 6 pagini; poate 

fi însoţită de anexe; 

- Titlul va fi scris cu majuscule, centrat; 

- La două rânduri de la titlu se menţioneză autorul/ autorii, cu menţionarea specializării; 

- Pe rândul următor se precizează unitatea şcolară; 

- Se lasă două spaţii libere între unitatea şcolară şi primul alineat al lucrării ; 

- O lucrare poate avea cel mult doi autori. 

https://forms.gle/aDSyRaWrdRkkZbyJA
https://forms.gle/SDPdwKwDPEJpZw8z7
mailto:asociatia_inv_ct@yahoo.com


-  Bibliografia consultată va fi obligatoriu menţionată în finalul lucrării, ordonată alfabetic 

după autori (numele şi prenumele autorului, titlul cărţii, editura, localitatea, anul 

editării, pagini consultate); 

• Paginile se vor numerota, în partea de jos – centru. 

• Timpul de prezentare a rezumatului /materialului PPT al lucrării în cadrul simpozionului va fi de 5 

- 6 minute; 

Finalizare:  

Diplomele cadrelor didactice participante și diplomele copiilor (Premiul I, II, III, Mențiune și 

Participare) vor fi expediate pe email-ul profesorilor coordonatori, împreună cu volumul cu ISBN, în format 

electronic. Volumul  va conține materialele prezentate în cadrul simpozionului.  

 

COORDONATORI:   

Președinte onorific: Prof. Rupesac Ecaterina - rupesac_ecaterina@yahoo.com      tel.0744.496348  

Președinte AIIC : Prof. Moraru Constanda - moraruconstanda@yahoo.com    tel. 0722.747831 

Echipa de organizare: 

Prof. Moraru Constanda 

Prof. Rupesac Ecaterina 

Prof. Iancu Liliana 

Prof: Șuteu Laura 

Prof. Stancu Marilena 

Prof. Badiu Iuliana 

Prof. Simion Cristina 

Prof. Babașcu Elena 

Prof. Ochiuleț Cristina 

Prof. Zecheru Florina 

Prof. David Doina 

Prof. Dode Elena 

Prof. Theodorescu Alina Cristina 

Prof. Lungu Georgeta 

Prof. Chivulescu Cristina 

Prof. Della Sultana 

 

                VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 

mailto:rupesac_ecaterina@yahoo.com
mailto:moraruconstanda@yahoo.com,-

