
     MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII  ŞI  INOVĂRII  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  CARAŞ-SEVERIN  

Strada Ateneului 320112, Nr. 1, Reşiţa, Caraş-Severin, ROMÂNIA 
Tel: 0255-214238; Fax: 0255-216042 

e-mail: isjcaras@cs.ro; http://www.cs.isj.edu.ro/ 
 

 
SIMPOZIONUL  EUROPEAN  DIDACTICA – 2009  

Creativitate  şi  inovaţie în curriculumul  şcolar 
Atelierul – Religie  

 
Scrisoare metodică 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin în parteneriat 

cu Episcopia Caransebeşului organizează în data de 8 mai 2009, Simpozionul European 
Didactica – 2009, Creativitate şi inovaţie în curriculumul şcolar, Atelierul Religie, care se 
va desfăşura în trei secţiuni: 

I. Secţiunea – Simpozion, care constă în prezentarea unor: 
1. Lucrări originale ale profesorilor care vizează  creativitatea şi inovaţia în 

curriculumul şcolar; 
2. Proiecte şi parteneriate şcolare. 
 

II. Secţiunea – Concurs naţional de creaţie literară – Lumina Cuvântului, care 
constă în trimiterea unor lucrări originale (versuri sau proză) ale elevilor din clasele V-XII. 

 
III. Secţiunea – Concurs naţional de creaţie plastică – Arta Luminii, ediţia a II-a, 

care constă în trimiterea unor picturi ale elevilor din clasele V-XII care vor fi expuse şi 
premiate. Lucrările vor fi realizate în format A3 sau A4 pe pânză, hârtie, lemn sau sticlă, în 
acuarelă, tempera, acrylic, creion sau grafică. 

La prima secţiune vor participa cadre didactice, iar la secţiunea a II-a şi a III-a vor 
participa elevi din învăţământul gimnazial şi liceal. 

 
Locaţia: Seminarul Teologic Liceal Episcop Ioan Popasu Caransebeş 
 
Argument:     
Simpozionul are în vedere principiul respectului pentru valori, stimularea 

aptitudinilor şi talentelor, imprimarea unei direcţii în domenii multiple ale educaţiei şi 
valorificarea creativităţii participanţilor în realizarea unui act de cultură autentic. 

 
Obiective: 
1. promovarea învăţământului, creaţiei literare şi artistice în concordanţă cu 

exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, cultură şi educaţie continuă; 



2. valorificarea valenţelor creative ale cadrelor didactice şi elevilor; 
3. promovarea unităţii în diversitate; 
4. cultivarea unor practici noi privind creativitatea inovatoare. 
 
Condiţii de participare: 
 
La Secţiunea I,  Simpozion, înscrierea participanţilor şi depunerea lucrărilor se va 

face până în data de 12 aprilie 2009 prin completarea fişei de înscriere anexate şi 
expedierea ei şi a lucrărilor prin e-mail pe adresa munteancristiana@yahoo.com. Fiecare 
lucrare de la această secţiune poate să fie semnată de unul sau maxim doi autori, trimisă pe 
adresa de e-mail de mai sus, cu menţiunea „Pentru simpozion”. 

Taxa de participare este de 25 RON/fiecare cadru didactic participant. Taxa se va 
trimite prin mandat poştal (până la 12 aprilie 2009, data poştei) pe adresa Seminarul 
Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” Caransebeş, str. Ardealului nr. 29, persoana de 
contact – prof. Cristiana Muntean, telefon 0724912120, specificându-se „taxă participare 
simpozion”. 

Lucrările vor fi redactate în format A4, pe o pagină, la un rând, cu margini egale de 
20 mm., cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 
Bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii şi instituţia (Times New 
Roman 14), la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New 
Roman 14). 

Referatele, de preferinţă, să conţină exemple de bune practici care să ilustreze 
activitatea la clasă, experienţa didactică, rezultate obţinute sau prezentarea unor 
proiecte/parteneriate educaţionale. 

Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru diplomele cadrelor didactice şi 
protocolul necesar desfăşurării simpozionului. 

 
La Secţiunea a II-a: Concurs naţional de creaţie literară înscrierea participanţilor 

şi depunerea lucrărilor se va face până în data de 12 aprilie 2009 prin completarea fişei de 
înscriere anexate şi expedierea ei şi a lucrărilor prin e-mail pe adresa 
dor_coste@yahoo.com. 

La această secţiune pot participa elevi ai claselor V-XII cu creaţii literare (versuri 
sau proză) realizate  pe tema: Lumina Cuvântului.  

Taxa de participare este de 5 RON/fiecare lucrare a unui elev. Taxa se va trimite 
prin mandat poştal (până la 12 aprilie 2009, data poştei) pe adresa Seminarul Teologic 
Liceal „Episcop Ioan Popasu” Caransebeş, str. Ardealului nr. 29, persoana de contact – 
prof. Dorina Coste, telefon 0255515074,    specificându-se „taxă participare concurs 
naţional de creaţie literară”. 

Lucrările vor fi redactate în format A4, pe o pagină, la un rând, cu margini egale de 
20 mm., cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 
Bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New 



Roman 14), la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New 
Roman 14). 

 
La Secţiunea a III-a: Concurs naţional de creaţie plastică înscrierea participanţilor 

şi trimiterea lucrărilor se va face până în data de 12 aprilie 2009 prin completarea fişei de 
înscriere anexate şi expedierea ei prin e-mail pe adresa dor_coste@yahoo.com.  

La această secţiune pot participa elevi ai claselor V-XII cu creaţii artistice realizate  
pe tema: Arta Luminii. Taxa de participare este de 5 RON/fiecare lucrare a unui elev. 

Planşele în format A3 sau A4 vor fi trimise în folie de protecţie şi vor conţine 
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, îndrumătorul. Ele vor fi trimise prin poştă 
(până la 12 aprilie 2009, data poştei) pe adresa Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan 
Popasu” Caransebeş, str. Ardealului nr. 29, persoana de contact – prof. Dorina Coste, 
telefon 0255515074, specificându-se „participare concurs naţional de creaţie plastică”. 
Taxa se va trimite prin mandat poştal, la aceeaşi adresă şi la data mai sus menţionată,   
specificându-se „taxă participare concurs naţional de creaţie plastică”. 

Creaţiile elevilor de la secţiunile II şi III vor fi evaluate şi clasificate după un 
punctaj hotărât de două jurii de specialitate, în săptămâna anterioară desfăşurării 
simpozionului. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi 
diplome de participare pentru lucrările nepremiate. Decernarea premiile va avea loc în 
cadrul simpozionului desfăşurat în 8 mai 2009.   

Taxele de participare vor acoperi cheltuielile pentru diplomele elevilor şi protocol. 
 

 
 

 
 



FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 
 
 

SECŢIUNEA I:  SIMPOZIONUL  EUROPEAN  DIDACTICA   
ATELIERUL  RELIGIE 

Caransebeş 2009 
 
 
 
 

Numele şi prenumele cadrului didactic ……………………………………………………... 
 
Titlul lucrării ………………………………………………………………………………... 
 
Instituţia de învăţământ ……………………………………………………………………... 
 
Adresa instituţiei de învăţământ …………………………………………………………….. 
 
Felul participării: 

- directe ……… 
- indirecte (doar prin trimiterea lucrării) …… 

 
Adresa e-mail …………………............................. 
 
Telefon ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 
 
 

SECŢIUNEA A II-A:  CONCURS  NAŢIONAL  DE  CREAŢIE  LITERARĂ   
LUMINA  CUVÂNTULUI 
Ediţia I, Caransebeş 2009 

 
 
 
 

Numele şi prenumele elevului ……………………………………………………................ 
Titlul lucrării ………………………………………………………………………………... 
Clasa …………………………… 
Instituţia de învăţământ ……………………………………………………………………. 
Adresa instituţiei de învăţământ …………………………………………………………….. 
 
 
 
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ………………………………………… 
Adresa e-mail …………………............................. 
Telefon ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 
 
 

SECŢIUNEA A III-A: CONCURS  NAŢIONAL  DE  CREAŢIE  PLASTICĂ   
ARTA  LUMINII,  

Ediţia a II-a, Caransebeş 2009 
 
 
 
 

Numele şi prenumele elevului ……………………………………………………................ 
Titlul lucrării ………………………………………………………………………………... 
Clasa …………………………… 
Instituţia de învăţământ ……………………………………………………………………. 
Adresa instituţiei de învăţământ …………………………………………………………….. 
 
 
 
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ………………………………………… 
Adresa e-mail …………………............................. 
Telefon ………………………….. 
 


