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„Educaţia fizică şi sportul  
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 Casa Corpului Didactic Caraş-Severin                Şcoala cu cls.I-VIII Nr.7 Reşiţa 
               Director,prof.Tudor Deaconu                                   Director,prof. Cristiana Schmaler           
 
 
 
         Direcţia pentru Sport a Judeţului                      Academia Olimpică Română       
                     Caraş-Severin                                                  filiala Caraş-Severin 
             Director, prof.Liliana Dacica                            Director, Doru Dinu Glavan    
 



 
                                                  
                                            
 

1. ORGANIZATORI:  Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 7 Reşiţa  
 
2. PARTENERI: 

                          Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 
     Casa Corpului Didactic Caraş-Severin   

                          Direcţia pentru Sport a Judeţului Caraş-Severin                                           
    Academia Olimpica Romana filiala Caraş-Severin  

 
3. SCOPUL: 

• promovarea aspectelor pozitive ale activităţii educative ale cadrelor 
didactice din diverse colţuri ale ţării, care pot fi reprezentate prin referate, 
lecţii, scenarii de serbări cultural-sportive, auxiliare didactice; 

• descoperirea mijloacelor prin care să se creeze acel echilibru între 
activitatile curriculare si cele extracurriculare, care să faciliteze 
dezvoltarea personalităţii copilului in contextul scolii europene 

 
4. OBIECTIVE: 

 
 Crearea unei oportunităţi prin care cadrul didactic poate să prezinte, prin 
căi diferite, un produs al muncii sale; 

 Descoperirea unor soluţii prin care educatia fizica si sportul, atat in 
activitatile curriculare cat si cele extracurriculare, sa atraga cat mai multi 
elevi. 

  Modalitati de determinare a elevilor sa inteleaga importanta practicarii 
educatiei fizice si sportului pentru sanatatea lor si pentru petrecerea 
timpului liber intr-un mod cat mai placut. 

 Conştientizarea şi valorizarea bunelor practici ale şcolii romanesti in 
activitatile curriculare si extracurriculare de educatie fizica si sport; 

 Implementarea în activitatea didactică modernă a elementelor pozitive din 
practica scolii europene; 

 Îmbinarea activitatilpr curriculare cu cele extracurriculare, urmărind 
eficientizarea actului didactic; 

 Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice 
provenind din diferite colţuri ale ţării; 

 Dezvoltarea capacităţii de a discerne valoarea şi utilitatea activităţilor 
derulate în cadrul şcolii, evidenţiind laturile pozitive ale acestora; 

 Descoperirea unor noi căi prin care şcoala să reprimească statutul de 
drept care i se cuvine, şi anume acela de formator al unor oameni integri 
din punct de vedere intelectual şi moral. 

 
5. SECŢIUNI: 

I. Referate şi comunicări ştiinţifice;  
II. Auxiliare didactice (cărţi, manuale, culegeri, caiete speciale, 

ghiduri) . 
 
6. GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice şi specialişti care sunt implicaţi în învăţământul   

preprimar, primar, gimnazial şi liceal 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

o 14  februarie 2009 
o Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 7 Reşiţa 
 

8. REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 

a. Înscrierea participanţilor:  
 până la data de  7 februarie 2009   
 prin e-mail, conform secţiunilor (vezi observaţii!) sau prin 

poştă, pe adresa: 
ŞCOALA CU CLS. I – VIII NR. 7 REŞIŢA 
Str. PROGRESULUI  Nr. 6 
Cod 320135 
REŞIŢA 
Jud. Caraş-Severin 

 completarea fişei de înscriere din anexă este obligatorie! 
 

b. Depunerea lucrărilor:  
 până la data de  7 februarie 2009   
 în format electronic (e-mail) sau prin poştă, la adresa şcolii, cu 

menţiunea PENTRU SIMPOZION 
 

c. Redactarea lucrărilor:  
 se  va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu 

margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), cu caractere 
româneşti;  

 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 sub numele autorului se va începe scrierea textului 

(Times New Roman 12).  
 

NOTĂ:  Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii 
didactice, evidenţierea acelor aspecte concrete care se pot prezenta în 
secţiunile simpozionului. Lucrările să vizeze mai ales activităţile deosebite pe 
care le-aţi desfăşurat  cu copiii si care au condus la obţinerea unor finalităţi 
dorite. 

 
 

d. Taxa de participare: 30 RON (include costul mapei şi organizarea) poate fi 
trimis prin mandat poştal pe numele  SCHMALER CRISTIANA  până la data de 7 
februarie 2009, pe adresa şcolii. 

 
 

e. Dezbaterile se vor desfăşura în plen şi pe secţiuni conform programului 
stabilit. 

 
   
 
 
 



 
 

f. Observaţii: 
 

 Participarea poate fi directă sau indirectă; persoanele care nu 
participă la simpozion personal vor primi diplomele prin poştă. 

 Se admit maxim 2 autori pe lucrare; 
 Taxa de participare  se plăteşte pentru fiecare autor; în cazul 

participanţilor soţ-soţie, se percepe o singură taxă, ambii primind diplome 
de participare; 

 Fiecare candidat se va înscrie la adresa de e-mail corespunzătoare 
secţiunii lucrării sale: 

 
 Secţiunea I:         scoala7_referate@yahoo.com;  
 Secţiunea a II-a:  scoala7_lecţii@yahoo.com; 
 Secţiunea a III-a; scoala7_auxiliare@yahoo.com 

 
9. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 

 
 9,00-10,00:   primirea invitaţiilor şi  deschiderea festivă a simpozionului în amfiteatrul Şcolii cu        
                       cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 
10.00 -14.00 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni 
14.00 - 14.30 - evaluarea simpozionului 

 
10. EVALUAREA – mapă cuprinzând: diplomă de participare, program 

 
11. ECHIPA DE  IMPLEMENTARE  ŞI  COORDONARE: 
 
                 Insp. Şc. de Specialitate, prof. Adrian Bot 
                 Director, prof.Tudor Deaconu 
                 Director, prof.Liliana Dacica 
                 Director, Doru Dinu Glavan 
                 Dir. prof. Cristiana Schmaler 

Dir. adj. prof.Ileana Pomoja 
Inst. Cristina Ardeleanu  
Inst. Violeta Groza 

           Prof.Martin Moatar  
 

 12.   COORDONATORI PE SECŢIUNI: 
 

Secţiunea I:   prof.Cristiana Schmaler 
                      

 
Secţiunea a II-a: prof.Adrian Bot 

                           
 
 
 
 

 

13. PERSOANA  DE  CONTACT (între orele 12.00 – 20.00) 
Instit. Cristina Ardeleanu – 0752-444474 
Instit. Violeta Groza – 0727-273136 

                                  Prof.   Cristiana Schmaler – 07234-00477 
 
 



 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  
 
 

- SIMPOZIONUL  NAŢIONAL – 
 

„Educaţia fizică şi sportul între curricular şi extracurricular 
în contextul şcolii europene” 

 
 

Numele şi prenumele: ......................................................................................................... 

Adresa:................................................................................................................................... 

Telefonul: .............................................................................................................................. 

Adresa de e-mail: ................................................................................................................ 

Unitatea şcolară:.................................................................................................................. 

Localitatea:............................................................................................................................ 

Judeţul: ................................................................................................................................. 

Adresa unităţii şcolare:......................................................................................................  

Telefonul unităţii şcolare: ................................................................................................. 

Titlul lucrării: ....................................................................................................................... 

Secţiunea în care se încadrează lucrarea:.....................................................................  

Numărul de autori pe lucrare:........................................................................................... 

Seria şi nr. actului care face dovada achitării taxei de inscriere   

  ...................................................................................................................................... 

Participare: directă - indirectă 

Adresa  pe  care  doriţi să primiţi  materialele: ......................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării ............... 

.......................................................................................................................................................................... 

 


