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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN 
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ – SEVERIN 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BERZOVIA 
 
 

SEMINARUL EUROPEAN „DIDACTICA 2009” 
 

SECŢIUNEA: 
DIDACTICA CENTRATĂ PE UNITATEA DE INVATAMANT 

„EXPERIMENT ŞI DEMONSTRAŢIE ÎN CURRICULUM” 
2 APRILIE 2009 

 
 

SCRISOARE METODICA 
 
 
 

MOTO: „ Invatarea fara gândire este munca irosita. 
                 Gândirea  fara invatare este periculoasa.” 
 

(Confucius ) 
 
LOCUL  DE  DESFASURARE: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BERZOVIA 
 
ARGUMENT: 
 Inovaţia are rol important in dezvoltarea individului  si a societatii. Prin 
creativitate si inovaţie in curriculum putem pătrunde intr-un univers mirific pentru „copiii 
noştri” viitorii „oameni cerebrali”, îndrumându-i astfel spre un viitor strălucit bazat pe 
valori insuflate de profesionalismul si calitatea formatorilor. 
 
OBIECTIVE:  

1. promovarea invatamantului de calitate prin intermediul creaţiei si inovaţiei in 
curriculum; 

2. valorificare capacitatilor cadrelor didactice de a-si desfasura activitatea in orice 
condiţii materiale, indiferent de materialele didactice existente; 

3. dobândirea unor deprinderi noi, de creativitate individuala; 
4. promovarea inovaţiei, datorata muncii in echipa, bazata pe creativitate. 
 

GRUPUL TINTA: cadrele didactice( profesori, invatatori) din intreaga tara 
 
SECTIUNI: 

I. Sesiunea de referate si comunicări „Creativitate si inovaţie in curriculum= 
succes şcolar!” 

II. Prezentarea unor experimente demonstrative pe teme la alegere „Experimente 
convenţionale /neconvenţionale” 

 
CONDITII DE PARTICIPARE 
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a. Înscrierea  participanţilor: Pentru organizarea cu succes  a acestei activităţi, 
vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 28 martie 2009 prin completarea fişei 
de înscriere şi trimiterea acesteia şi a actului doveditor achitării taxei, prin e-mail pe 
adresa miholceadan@yahoo.co.uk  conform Anexei 1 sau pe adresa MIHOLCEA DAN, 
Str. Tiberiu Botlik, Nr.1– BOCSA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 
          b. Depunerea lucrărilor  se va face până la data 31 martie 2009 
 Lucrările se transmit ca fişier ataşat (inclusiv prezentările cărţilor) pe e-mail la adresa 
miholceadan@yahoo.com (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 sfârşitul lucrării în următoarea ordine: nume, prenume, autor, titlul lucrării, 
oraş, editura, an.  
         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 . 
          d. Secţiunea a II-a 
Persoanele care doresc sa participe la secţiunea a II-a („Experimente conventionale 
/neconvenţionale”) sunt rugate sa comunice titlul experimentului si eventual fisa 
experimentala corespunzătoare experimentului respectiv. Menţionam ca aparatele, 
ustensilele si substanţele necesare nu  sunt asigurate de către organizatori. 
 
ORGANIZARE: 

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

• 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 vor fi acordate  tuturor 

participanţilor, care au întrunit condiţiile menţionate mai sus.  
TAXA DE PARTICIPARE: 

 30 RON de persoană - pentru a acoperi cheltuielile pentru pregătirea 
mapelor simpozionului, programelor, pliantelor, afişelor   şi  a diplomelor de 
participare. 

  Taxa se  trimite prin mandat poştal, pe numele MIHOLCEA DAN, str. 
Tiberiu Botlik, nr.1, LOC. BOCŞA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 
PERSOANE DE CONTACT: 

 
1. MIHOLCEA DAN ALEXANDRU- directorul Scolii cu cls. I-VIII Berzovia 
Tel: 0744317031;    e-mail: miholceadan@yahoo.co.uk   
 
2. BACAOANU MAGDALENA- coordonator de programe si proiecte şcolare si 

extraşcolare 
Tel: 0740055523;  e-mail: magdabacaoanu@yahoo.com  
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„Marile ganduri puse in practica devin mari actiuni” 

 
                                         (William Hazlitt) 

 
 
 

 
 

ANEXA NR. 1 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL  
"CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR”  

  DIN CADRUL SEMINARULUI „DIDACTICA INTERNAŢIONAL” 
 

2 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 

        
    

Am plătit taxa de înscriere in data de: .........../.............LEI 
     pe mandat poştal, pe numele MIHOLCEA DAN, str. Tiberiu Botlik, 
nr.1, LOC. BOCŞA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 
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