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CCOONNFFEERRIINNŢŢĂĂ  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  MMOOOODDLLEE  ÎÎNN  EEDDUUCCAAŢŢIIEE    

                                                               EDIŢIA I 

                DDiiddaaccttiiccăă  ccuu  ssooffttuurrii  eedduuccaaţţiioonnaallee,,  bblleenndd  ee--lleeaarrnniinngg  şşii  
 

  16 mai 2015, Roman 

Organizatori: 

 

 LICEUL TEHNOLOGIC “V. SAV” Roman, NEAMŢ; 

 CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ; 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

în parteneriat cu:  

 

 FACULTATEA DE CHIMIE, Universitatea BUCUREŞTI; 

 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, IAŞI; 

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE, Departamentul INFORMATICĂ, Universitatea “V. Alecsandri”, BACĂU; 

 REŢEUA EDU MOODLE ROMÂNIA; 

 SOCIETATEA DE ŞTIINTE MATEMATICE DIN ROMÂNIA, Filiala NEAMŢ; 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI Roman, NEAMŢ. 

 

Conferința face parte din oferta de programe de formare continuă a CCD Neamț 

                                                     avizată MEN nr. 65840/04.12.2014 pentru anul școlar 2014 - 2015. 
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           Conferința, eveniment onorat de participare academică, este organizată în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, 

didactică și pedagogică care are ca obiectiv schimbul de experiențe între utilizatorii Platformei de e-learning Moodle în școli. Învățarea în societatea 

cunoașterii devine continuă atât pentru profesor, cât și pentru cel care asimilează informația. Prin acest eveniment ne propunem să promovăm 

tehnologiile societăţii informaționale și utilizarea soluțiilor de e-Learning în educație. Participarea va fi față în față și on line. 

 

Argument 
 
           E-learning-ul şi Software Educaţional sunt realităţi educaţionale prezente în toate formele şi la toate nivelurile de învăţământ ale sistemelor 

educaţionale de pe toate continentele lumii. Dezvoltarea acestor domenii ale TIC oferă educaţiei, într-un ritm exponenţial, instrumente didactice 

moderne compatibile cu aşteptările actualelor generaţii, pentru că încurajează învăţarea activă, solicită creativitatea, comunicarea şi schimbul de 

idei, autonomie în stabilirea programului de învăţare şi participare colaborativă în procesul de predare-învăţare. Extinderea experimentării şi 

utilizarea lor şi în numeroase şcoli şi licee ale sistemului nostru este benefică şi salutară pentru educaţia românească, dar totodată se impune 

organizarea de evenimente pentru cunoaşterea bunelor rezultate în cercuri cât mai largi de practicieni. 

           Principalul scop al conferinţei noastre este promovarea exemplelor de bună practică didactică în utilizarea e-learning-ului şi softurilor 

educaţionale în şcolile afiliate Reţelei EDU MOODLE România şi nu numai. Conferinţa se adresează cadrelor didactice din toate ciclurile 

învăţământuluii preuniversitar. 

           Prezentările din plenul conferinţei şi exemplele de bune practici din cadrul atelierelor / secţiunilor vizează informarea, încurajarea şi motivarea 

profesorilor pentru utilizarea tehnologiilor moderne în predare şi evaluare. Expunerile invitaţilor de onoare, schimbul benefic de informaţii, ideile 

inovatoare privind didactica sec. al XXI-lea, argumentele pro şi contra e-learning-ului şi a softurilor educaţionale în instruirea şcolară vor conduce la 

lărgirea orizontului profesional al participanţilor şi motivarea lor pentru dobândirea competenţelor în arta de a preda cu mijloace TIC.   

 

Scopul conferinţei: Promovarea exemplelor de bună practică didactică privind utilizarea e-learning-ului şi softurilor educaţionale în procesul de 

predare - învățare - evaluare, creşterea calităţii educaţiei, stimularea caracterului inovator şi a dimensiunii europene în învăţământul preuniversitar.  

 

Obiective specifice: 

 schimbul de experienţă privind punerea în practică a unor abordări pedagogice şi manageriale inovatoare în ţările partenere; 

 schimbul de bune practici referitoare la utilizarea TIC în învăţământul preuniversitar; 

 promovarea activităţii de cooperare între instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar; 

 consolidarea dimensiunii europene în educaţie. 

 

Grupul ţintă: Conferinţa naţională se adresează cadrelor didactice din şcolile generale şi liceele din ţară în vederea elaborării unor lucrări pe tema 

anunţată “Softuri educaţionale şi blend e-learning cu Moodle - instrumente IT în serviciul didacticii moderne”. 
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Secţiunile conferinţei: 

  Învăţământ preşcolar şi primar; 

  Matematică; 

  Ştiinţe; 

  Limbi moderne; 

  Extraşcolare, parteneriate şi proiecte. 

 
IMPORTANT !     Participarea nu este condiţionată de scrierea / prezentarea unei lucrări, pot participa fără lucrare toţi colegii interesaţi de tema 

conferinţei şi vor primi diplome de participare. 
 

Rezultate: 

- Valorizarea şi valorificarea experienţelor didactice deosebite în utilizarea e-learning-ului şi softurilor ţale cadrelor didactice din diverse şcoli şi 

licee; 

- Realizarea unui CD cu ISBN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul conferinţei; 

- Activităţile conferinţei, număr participanţi, feed back din partea invitaţilor. 
 

Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare 

       Activităţile conferinţei vor fi mediatizate şi diseminate pe site-ul şcolii, pe platforma Moodle şi alte site-uri din domeniul educaţiei. De asemenea, 

activităţile vor fi mediatizate prin intermediul mass-media. 
 

Perioada de desfăşurare: 16 mai 2015, orele 9.00 - 17.00. 

Locul de desfăşurare a activităţii:      LICEUL TEHNOLOGIC „V. SAV” , Roman, Neamţ 

 

Programul Conferinţei 
 

16 mai 2015, orele 9.00 - 17.00. 

9.00 - 10.30 Intervenţii în plen.  

Invitaţi de onoare - prezentări libere pe tema „Argumente pentru arta de a preda cu TIC” 
 

 Conf. Dr. Marin Vlada, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti (coordonator al proiectelor CNIV şi ICVL); 

 Prof. dr. Mihai Talmaciu, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul Informatică, Universitatea Bacău; 

 Conf. Dr. Adrian Adăscăliţei, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Universitatea Iaşi; 

 Conf. Dr. Marcelina Mocanu, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul Informatică, Universitatea Bacău. 

https://didactica2015.wordpress.com/xvxvx/profesori-invitati/
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10.30 – 11.00 Pauză de cafea.  

11.00 – 12.30 Intervenţii în plen. 

Invitaţi de onoare - prezentări ale unor exemple de bună practică: 

 Lect. Dr. Anca Mustea, Cosmin Herman, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad ,  

                                                                      coordonator Centru de formare MOODLE - Asigurarea calităţii unui curs Moodle;   

 Profesor dr. ing. Valerian ANTHOE, Institutul GeoGebra din Timişoara ROMÂNIA -  Didactica ştiinţelor în mediul  IT;   

 Mihai Enescu, Fundaţia TERRA Mileniul III, Bucureşti  - Proiectul internaţional eSchool4S  

                                                                        Implementarea conceptelor de e-learning şi e-teaching în liceele din România;                                                                                                                   

 Prof. Ana Avramescu, Manager Reţeua EDU Moodle România -  Conceptul Reţeaua EDU Moodle România;   

 Prof. Mihaela Bostan, Manager Reţeua EDU Moodle România -  Hot Potatoes „instrument” util profesorilor de limbi străine;     
 

12.30 – 13.30 Pauză de masă. 

13.30 - 17.00 Intervenţii pe secţiuni.  

 

Comitetul de organizare:  
 

 Liceul Tehnologic „V. Sav” - director, prof. Dan Zaharia, prof. Onel Alexandru, prof. Petrovici Adriana, prof. Ilenuţa Buhai, prof. Zenovia Rădulescu, 

prof. Paula Leancă, prof. Daniela Prepeliţă, prof. Lăcrămioara Vlăduţ; 

 C.C.D Neamţ - director, prof. Florentina Moise Vasiliu, prof. metodist Carmen Corlăţeanu; 

 I.S.J. Neamţ - insp. Camelia Neţa, insp. Ungureanu Florentina, insp.Ilie Ţedli;  

 Primăria Roman -  Primar, prof. Laurențiu Dan Leoreanu şi departamentul învăţământ. 
 

 

Regulament  
 

1. Înscrierea participanţilor cu lucrare: 

- se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă 1) şi o taxa de 30 lei; 

- 30.04.2015 este data limită de completare a formularul de înscriere; 

- 6.05.2015 este data limită de trimitere a lucrării, care, împreună cu copia scanată după ordinul de plată se vor la trimite la adresa e-mail    

cristisemfid@yahoo.com  prof. Paula Leancă:  tel.  0751 498 566. 

https://didactica2015.wordpress.com/xvxvx/profesori-invitati/
https://www.moodle.ro/moot2012/course/view.php?id=44
https://didactica2015.wordpress.com/xvxvx/profesori-invitati/
mailto:cristisemfid@yahoo.com
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- vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal; 

- în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele; 

- participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să precizeze acest aspect în formularul de 

înscriere. 
 

2. Înscrierea participanţilor fără lucrare se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă 2) şi o taxa de 20 lei. 
 

Notă: Lucrările trimise după data de 6.05.2015 nu vor fi luate în considerare pentru publicare, datorită timpului necesar realizării CD-ului şi a 

diplomelor. 
 

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft Office Word, pe pagină A4, 2, cu contur general, font 

Times New Roman, corp de literă 12, la 1,5 rânduri; 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12); 

 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman ,12); 

 lungimea textului va fi de 2- 4 - 6 pagini, format A4; 

 conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe 

personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor; 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul  

lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 

 se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de participare şi un singur CD); 

 prezentările directe Power Point sau video nu vor depăşi durata de 5 minute; 

 responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor; 

 reprezentaţi ai instituţiilor academice partenere vor fi cooptaţi în selectarea lucrărilor care îndeplinesc criteriile de originalitate şi 

aplicabilitate didactică relevantă, pentru a fi incluse în volumul conferinţei şi postate pe platforma Reţelei EDU MOODLE România, ca 

exemple de bună practică.  
 

IMPORTANT ! 
 

     Primele două lucrări ale fiecărei secţiuni vor fi premiate cu diplome de excelenţă pentru creativitate sau participare gratuită la Conferinţa anuală 

MOODLE MOOT 2015, organizată de Reţeaua EDU Moodle România în parteneriat cu Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa, în perioada 17 - 22 

august 2015. 
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Notă: Organizatorii vor colabora pentru evaluarea lucrărilor, în zilele de 11 şi 12.05.2015 cu domnii profesori invitaţi de onoare de la universităţile 

Iaşi şi Bacău, rezervându-şi dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de tehnoredactare de mai sus şi legea drepturilor de autor. 

 

3. Taxa de participare: 

 se acceptă participare directă sau indirectă, conform specificaţiilor din fişa de înscriere; 

 taxa de participare, în valoare de 30 RON (participare cu lucrare) si 20 (participare fără lucrare)  lei va fi depusă în  

- contul IBAN deschis la RO08BPOS28202890682RON06   

- titular LICEUL TEHNOLOGIC ”VASILE SAV” 

- până la data de 5 mai 2015. 

 Se va specifica pe documentul bancar PENTRU CONFERINŢA NAŢIONALĂ. Taxa include CD-ul cu ISBN şi  diplomă de participare care va fi 

expediată la adresa menţionată în fişa de înscriere, în cazul în care se optează pentru participare indirectă. 

 

Date de contact: 

 director prof.  Dan Zaharia:   tel.  0728 380 544  ;   e-mail: dan_zaharia2005@yahoo.fr  

 prof. Petrovici Adriana:   tel.  0723354951 ;  e-mail: adri_petrovici@yahoo.com 

 prof. Ilenuța Buhai:   tel.  0741 605 932 ; e-mail:  buhai_ilenutza@yahoo.com  

 prof. Paula Leancă:  tel.  0751 498 566 ; e-mail:  cristisemfid@yahoo.com   

 prof. Lăcrămioara Vlăduţ:   tel.  0730 633 458 ;  e-mail: lacramioaravladut@yahoo.com    
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