
REGULAMENTUL SESIUNII INTERJUDEŢENE DE COMUNICĂRI  

METODICO-ŞTIINŢIFICE „VASILE ŢIFUI” 

 

 Argument: 

Sesiunea Interjudeteana de Comunicări Metodico-Ştiinţifice “Vasile Ţifui”, doreste sa fie 
o provocare pentru toti dascalii care doresc sa realizeze altfel de lectii , cu alt impact asupra 
elevilor si asupra comunitatii scolare si locale. Intr-o perioada in care totul se petrece cu o 
rapiditate neinteleasa, in care explozia de informatie si cunoastere parca nu are limite, se impune 
utilizarea unor mijloace de invatamint si materiale didactice pe masura, dar si alte conceptii 
asupra sistemului educational. Anul acesta sesiunea de comunicari metodico-stiintifice vrea sa 
depaseasca granitele judetului si sub genericul “Calitatea în educaţie - o provocare 
europeană” cei doritori sa aduca un plus de valoare actului educational. . Cadrele didactice au 
prilejul de a a-şi  exprima punctele de vedere asupra unui concept care orientează preocupările în 
învăţămîntul preuniversitar românesc, puncte de vedere al căror suport este chiar practica 
didactică, realitatea de fiecare zi  de la catedra. 
  

            Scop: 

Stimularea creativităţii si inovatiei didactice si manageriale la cadrele didactice, în sensul 
adoptării celor mai adecvate metode/strategii şi utilizării celor mai moderne mijloace de 
învăţământ, a materialelor didactice si auxiliarelor în contextul reformei curriculare. 
 

 Grup ţintă: 

 Profesori de diferite discipline de studiu din judeţul Neamt,  din judeţele Moldovei si din 
Republica Moldova. 

 Obiective: 

• Încurajarea profesorilor să-şi exprime părerile şi ideile faţă de problemele specifice 
activităţii lor, în aplicarea noului curriculum. 

• Stimularea realizării unor abordări interdisciplinare/transcurriculare a procesului de 
învăţământ prin schimburi de experienţă între profesorii de diferite discipline de studiu. 

• Promovarea ideilor de competitie şi performanta în educaţie; 
• Promovarea implementarii mijloacelor de invatamint moderne, a materialelor didactice si 

a auxiliarelor didactice in cadrul orelor de curs; 
• Introducerea modelarilor virtuale sau experimentale, a simularilor si soft-urilor 

educationale in scopul inlesnirii invatarii, eficientizarii actului didactic; 
• Schimbul de experienţă la nivel de performanţă şcolară, de eficientizare a actului 

educational între cadrele didactice. 
 

Prezentarea propiu-zisa a lucrarii metodico-stiintifice 
Participantul va prezenta, cu ajutorul calculatorului, cele mai importante aspecte ale 

lucrarii propuse, timp de 10 –15 minute. Dupa prezentarea comunicării, participantul poate primi 
întrebări din partea colegilor pentru clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care 
au ramas neclare sau au fost prezentate incomplet. 



Criterii de selectare a lucrarii metodico-stiintifice pentru a participa la sesiunea de 
comunicari sunt: 

1. originalitatea temei abordate in lucrare in sensul de inovare didactica, modernism, 
actualitate; 

2. gradul de aplicabilitate la lectiile de la clasa; 

3. implementarea unor soft-uri educationale, modelari/simulari experimentale sau 
virtuale; 

4. integrarea in procesul didactic a  unor mijloace de invatamint moderne: table 
interactive, truse experimentale, calculator, videoproiector; 

5. abordarea interdisciplinara/transcurriculara a lucrarii. 

 

Produse finale: 

1. Sesiunea de comunicari metodico-stiintifice se va finaliza cu editarea unui auxiliar de bune 
practici didactice cu ISBN; 

2. Lucrarile cele mai apreciate/ populare vor fi postate , cu acordul autorului, pe site-ul 
Colegiului National de Informatica. 

 

IMPORTANT: 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 5 decembrie 2008, pe adresa de mail  
liceu@cni.nt.edu.ro sau  cni_pn@yahoo.com, specificându-se obligatoriu: 

• TITLUL LUCRĂRII, NUMELE şi PRENUMELE PROFESORULUI, ŞCOALA; 

• Scurta descriere a lucrării care să conţină si una sau maximum doua imagini ale lucrării; 

• Se va specifica în mail necesarul de mijloace tehnice necesare pentru susţinerea 
comunicării. 

• La susţinerea comunicării, se va prezenta obligatoriu comisiei materialul pe suport 
electronic (dischetă, CD, DVD). 

• Nerespectarea acestor condiţii atrage descalificarea. 
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