
                                                                                                                                                                                     



MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ SEVERIN 
ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR CARAS SEVERINENI 

NGO SKOLA PLUS „DOSITEJ OBRADOVIC” - BELLA CRKVA- SERBIA 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 RESITA 

vă invită să participaţi la 
 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 
"CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR  

PENTRU CLASELE PRIMARE”  
din cadrul SEMINARULUI  „DIDACTICA INTERNAŢIONAL” 

 

SECŢIUNEA: 
Didactica centrată pe cicluri de învăţământ şi arii curriculare 

 

         LOCUL DE DESFĂŞURARE: 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 REŞIŢA în 10 şi 11 aprilie, 2009, ora 11,30 
 

SCOPUL: În cadrul activităţilor propuse dorim să punem în valoare rolul creativităţii şi 
inovării în activitatea didactică şi să promovăm potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice 
şi al elevilor, să facem cunoscute exemplele de bună practică din domeniul învăţământului primar. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: simpozionul se adresează tuturor învăţătorilor/institutorilor, membrilor  
asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor din ţară şi din alte ţări (Serbia). 
 

SECŢIUNI: 
I. Sesiunea de referate şi comunicări ”Rolul creativităţii şi al inovării în actul didactic” 
II. Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale- exemple de 

bună practică, de creativitate didactică; 
III. Expoziţie”Mari cărţi create de copii”. 
 

          COMISIA  DE  ORGANIZARE: 
1. COORDONATORI AI SIMPOZIONULUI: 

 Inst. ONEŢIU SOFIA, MARCU NICOLETA,  
 Prof. SCHMALER CRISTIANA, director Şcoala Nr. 7 Reşiţa 
 

2. COORDONATORI AI LUCRĂRILOR PE SECŢIUNI: 
SECŢIUNEA I:  
Moderatori: Grindeanu Victor, Korka Aurora, Ţeicu Mariana 
Responsabili: Bugărin Maria, Gârboni Achim, Ghiocel Dorina, 
 
SECŢIUNEA II:  
Moderatori: Adamescu Maxim, Bobescu Florin, Benga Măriuţa 
Responsabili: Buzan Steliana, Ciorbă Ana, Plestici Gabriela, 
 
SECŢIUNEA III:  
Moderatori: Bonciu Adriana, Rugină Ana, Stoinel Ilie-Dan 
Responsabili: Vatav Cornelia, Brebenariu Mariana, Mitrică Mariana, 

 
COMITET TEHNIC: Potocean Marinica, Ardelean Cristina, Bugărin Viorel,  

Vucu Irimia-Dorel, Caracalean Doina, Marişescu Elena  
 



REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 
a.Înscrierea participanţilor: Pentru organizarea cu succes  a acestei activităţi, vă rugăm să 

confirmaţi participarea până la data de 30 martie 2009 prin completarea fişei de înscriere şi 
trimiterea acesteia şi a actului doveditor achitării taxei, prin e-mail pe adresa sofia_onetiu@yahoo.fr 
conform Anexei 1 sau pe adresa ONETIU SOFIA, Str. Gurghiului Nr.6, sc. 2 ap.1, 320219 – 
RESITA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 
          b.Depunerea lucrărilor  se va face până la data de 30 martie 2009  Lucrările se transmit ca 
fişier ataşat (inclusiv prezentările cărţilor) pe e-mail la adresa sofia_onetiu@yahoo.fr (autorii se vor 
interesa dacă lucrarea a ajuns la destinaţie). Prezentările PowerPoint nu mai mari de 4 MB.  
         c. Redactarea lucrărilor – Condiţii: Lucrarea integrală maxim 2- 3 pagini (plus un rezumat 

de1/2 pagină) Microsoft Word 2003, format A4; 
        TITLUL: Arial de 14 pt; bold aliniat centrat. Numele şi prenumele autorului/autorilor (maxim 
2 autori, fiecare plătindu-şi taxa separat), instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, specialitatea Arial 
de 12 pt; aliniat dreapta . Nu va fi folosita scrierea cu majuscule. TEXTUL LUCRARII: Arial de 12 
pt; distanţa dintre rânduri de 1pt; aliniere justify (stânga –dreapta 2,5; sus-jos 2,5).Bibliografia: se 

vor consemna (3-4 titluri) la sfârsitul lucrării în următoarea ordine: nume, prenume, autor, titlul 

lucrării, oraş, editura, an.  

        Lucrările primite se vor constitui într-o colecţie pe un DVD cu ISSN. Aici se vor regăsi şi 
cărţile, în prezentare PowerPoint, pagină cu pagină, pe care le trimiteţi. 
        Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române. 
        Vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi  nu numerotaţi paginile. Lucrările  care nu respectă 
condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate . 
        Organizatorii aşteaptă lucrări practice, originale, de creativitate! 

 

 d . Expoziţie: „Mari cărţi create de copii”  
Persoanele care doresc să participe cu materiale la expoziţia care se organizează cu această 

ocazie (Cărţi de mari dimensiuni, realizate de cadrele didactice împreună cu elevii pe care îi 

îndrumă, sub diferite forme de prezentare: frunză, floare, casă, animal etc, care să cuprindă 

proiecte ale clasei, şcolii, poveşti create de elevi sau citite de ei ) sunt rugate să le expedieze prin 
poştă doamnei inst. ONEŢIU SOFIA, pe adresa Str. Gurghiului Nr.6, sc. 2 ap.1, 320219 – RESITA, 
JUD. CARAŞ-SEVERIN până pe data de 30 martie 2009 (data poştei); pe plic/pachet se va face 
menţiunea, PENTRU SIMPOZION, iar cei din Reşiţa să le aducă la Scoala Nr. 7  în 9.04.2008, unde 
vor fi preluate de prof. Bonciu Adriana. Prezentarea cărţilor se va face în PowerPoint nu mai mare 
de 4 MB, pentru a putea fi transmise ca fişier ataşat, inclusiv cele din Reşiţa, până în 30 martie, 
pentru a se regăsi pe DVD-ul cu lucrarile simpozionului.  

Cărţile confecţionate pot cuprinde: texte scrise de mână, de tipar, desene, colaje, machete, 
copii din reviste, afişe, pliante, fotografii etc. (toate în concordanţă cu tema cărţii). Cărţile vor 
cuprinde (pe coperta 3 interior) o etichetă care  va   conţine   denumirea    lucrării,  numele copilului/ 
copiilor, clasa/ şcoala, numele învăţătorului/ institutorului, titlul simpozionului şi precizarea: 
SEMINARUL INTERNAŢIONAL DIDACTICA-2009. 
 
ORGANIZARE: 

• Materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 10 minute. Prezentările pot fi realizate în 
PowerPoint, inclusiv cărţile. 

• Organizatorii vă pun la dispoziţie calculatoare videoproiectoare, ecran. 
• Cadrele didactice din judeţ şi din ţară pot opta şi pentru participarea indirectă! 
• Diplomele, programul manifestării, cu tema prezentată si DVD-urile vor fi acordate  

tuturor participantilor, care au intrunit condiţiile menţionate mai sus.  
• Cine doreste cazare poate rezerva, pe cont propriu, la: 

www.camerehotel.ro/cazare_Resita_hoteluri_115.html 



 

TAXA DE PARTICIPARE: 
� 30 RON de persoană (soţ+soţie o taxă de 40 Ron) - pentru a acoperi cheltuielile pentru 

pregătirea mapelor simpozionului, programelor, pliantelor, afişelor, diplomelor de 
participare şi realizarea unui DVD cu ISSN. 

� Taxa se depune , pe numele GRINDEANU VICTOR,  
în contul  RO35RZBR0000060011420058 deschis la Raiffeisen BANK, Resita 
(vă rog să scrieţi la expeditor numele d.voastră şi localitatea, să ştim de la cine sunt) 

�  Sau pe mandat postal, pe numele GRINDEANU VICTOR, CALEA 
CARANSEBEŞULUI, BLOC 8A, SC. 5, AP.2, LOC. REŞIŢA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 
 
Vineri – 10 aprilie: 
       11,30 – 12,00           Primirea participanţilor şi a invitaţilor 
       12,00 – 14,00           Festivitatea de deschidere; Alocuţiunile invitaţilor; 

    Activitate în plen 
       14,00 -  14,30          Pauză de cafea 
       14,30 -  15,30          Prezentarea cărţilor din EXPOZIŢIE / lucrări pe secţiuni; 
 
Ora 18,00 cina la un restaurant, pe cheltuiala proprie (în jur de 20 ron) 

 
Sâmbătă – 11 aprilie:  
       10,00 – 11,00     Vizitarea expoziţiei, comentarii, schimb de idei;    
       11,00 – 11,30     Pauza de cafea  
       11,30 – 13,30     Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 
       13,30 – 14,00     Activitate în plen: concluzii, festivitatea de închidere 
 
PERSOANE DE CONTACT: 
 

1. Preşedintele de onoare a Asociaţiei Învăţătorilor Caraş-Severineni:   
             Inst. ONEŢIU SOFIA,  Tel. 0720127375; 0355405863, zilnic după orele 13,00 
                 E_mail: sofia_onetiu@yahoo.fr  
 

2. Presedinte  Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni:   
          Inst. MARCU NICOLETA, Tel. 0744135913, 0355802464, zilnic după orele 18,00 
     E_mail:  nicolrd@yahoo.com 
 

3. Trezorier: GRINDEANU VICTOR, Tel: 0726060985, 0355412972, după ora 18,00  
    E_mail: grindeanuvictor@yahoo.com  
 

 
 

PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ NE ONOREAZĂ ! 
VĂ AŞTEPTĂM CU MULT INTERES ! 

 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL  

"CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR  

PENTRU CLASELE PRIMARE” 

  DIN CADRUL SEMINARULUI „DIDACTICA INTERNAŢIONAL” 
10-11 aprilie 2009 

 
 
 
 

 
NUME ŞI PRENUME:................... 
 
Profesia: .................. 
 
Numele unităţii de învăţământ: ....... 
 
Adresa participantului: 
Localitatea...............................,  cod poştal ...................... 
Str................................., bl............., sc........., etj........, ap........., judeţul ..... 
 
Telefon (personal / de contact) :  
E-mail:  

 
Secţiunea  ............................ 
 
Titlul lucrării: ........... 
  
 
 
 
 
Mod de participare:       �    directă                 �  indirectă 

        
   �    Particip şi la cină 

 
Am plătit taxa de înscriere in data de: .........../.............LEI 

� în contul bancar (specificaţi numele expeditorului)…………din localitatea....... 
 

  
 �   pe mandat postal, pe numele GRINDEANU VICTOR, Calea Caransebeşului,  
    Bloc 8A,   Sc. 5, Ap.2, Loc. Reşiţa, Jud. Caraş-Severin 
 
 
 


