„Demersuri didactice inovative cu caracter interdisciplinar”
Ediția a II-a
25 februarie 2019, ora 14,30
Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

Simpozionul este cuprins în Oferta de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic a Județului
Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2018-2019, la capitolul II, Activități Metodico-Științifice și Culturale/II.1.,
Simpozioane/Sesiuni de referate și comunicări, pagina 97

„Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea
sunt cele patru săgeți ale unuia și aceluiași arc: cel al cunoașterii”
Basarab Nicolescu în „Transdisciplinaritatea. Manifest”

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
I. ARGUMENT
Dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, inovaţia didactică, sunt codiționate de reacțiile profesorilor la
schimbare, de competențele metodologice ale acestora respectiv
de curriculumul proiectat și
Şi aici
implementat.
Simpozionul își propune diseminarea de bune practici prin intermediul activităților nonformale
sau extrașcolare, în contextul promovării unei dezvoltări durabile a generațiilor prezente și viitoare.

II. OBIECTIVUL GENERAL:
 Îmbunătățirea calității demersului didactic din învățământul preuniversitar.

III. OBIECTIVE SPECIFICE:
 Stimularea creativităţii inovatoare în activitățile cu caracter interdisciplinar
 Promovarea celor mai noi activităţi, programe, proiecte educative
 Realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ.
IV. GRUP ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar
VI. DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII SIMPOZIONULUI:
 Data : 25 februarie 2019 – ora 1430
 Loc de desfășurare: Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița
 Modul de participare: PARTICIPARE DIRECTĂ

V. SECŢIUNI:
1. INTERDISCIPLINARITATE ȘI INOVARE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
(articole și /sau studii științifice - prezentare digitală)
2. VALORIFICAREA PRODUSELOR INTELECTUALE ELABORATE ÎN CADRUL
PROIECTELOR EDUCATIVE (prezentare PPT, Prezi, Poveste digitală)
VI. RESPONSABILI DE ACTIVITATE:
prof metodist Bogdan Doina -Marilena, CCD Bistrița-Năsăud
prof. Mihaiu Ancuța, director Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița
prof. Nelca Mirela Venera, Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița
VII. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate respectând următoarele cerinţe obligatorii:
1. Fiecare lucrare va avea 2-10 pagini, format A4, margini de 2 cm;
2. Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, trebuie să respecte
normele de ortografie și punctuație; corp de literă 12, tehnoredactare la 1 rând; titlul centrat, corp literă
14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, şcoala, localitatea, aliniat dreapta, corp literă 11, bold,
imaginile vor fi încadrate în text; paginile se vor numerota, în partea de jos- centru;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă, să
aibă originalitate, poate să cuprindă experienţe personale. Autorii poartă răspunderea integrală cu
privire la originalitatea lucrărilor şi la respectarea dreptului de autor;

4. Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie(autor, titlu lucrare, editură, localitate, an);
5. Se acceptă maxim 2 autori/lucrare;
6. Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru originalitatea lucrărilor cu care participă la simpozion
şi respectarea dreptului de autor.
Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă cerințele
formulate mai sus.
VIII. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR
Se face în perioada 12.02.2019 – 23.02.2019 prin expedierea la adresele de e-mail
doinamarilenabogdan@gmail.com, venera.nelca@gmail.com. Participanţii vor completa şi vor
transmite electronic, odată cu lucrarea, fişa de înscriere_profesori (Anexa 1).
IX. SUSŢINEREA LUCRĂRILOR:
Simpozionul se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița pe data de 25 februarie 2019, începând
cu ora 14,30. Timpul alocat prezentării unei lucrări este de 5-10 minute.
X. EVALUAREA SIMPOZIONULUI
Participarea va fi certificată prin adeverinţe eliberate de Casa Corpului Didactic a Județului BistrițaNăsăud.
PERSOANE DE CONTACT :
prof metodist Bogdan Doina -Marilena, CCD Bistrița-Năsăud, tel. 0722381610
prof. Nelca Mirela Venera, Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița, tel. 0745320622
Vă aşteptăm!

