


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ – SEVERIN 
SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN 

DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
EDIŢIA I 

 
CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA – FUNDAMENT AL UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DE 

CALITATE 
 

 
 

ORGANIZATORI:   GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT. NR. 8 REŞIŢA 
 

PARTENERI:  
                         INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN 

                                    CASA CORPULUI DIDACTIC  CARAŞ – SEVERIN 
                                    CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA” 
                                    CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ „STEP BY STEP” 
 

ARGUMENT:  
O lume complexă, cum este cea contemporană, dinamică, antrenată în procese de schimbare 

continue şi marcante are nevoie de oameni cu capacitate de integrare şi adaptare, cu spirit de 
autonomie şi independenţă, cu efervescenţă creatoare şi spirit inovator. 

Potenţialul creativ al copilului nu poate fi dezvoltat decât prin centrarea procesului de 
învăţământ pe învăţare creativă, prin crearea unui mediu favorabil încă de la grădiniţă. 
           Prin organizarea acestui simpozion  urmărim stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor 
individuale şi colective deoarece complexitatea existenţei solicită nu doar personalităţi creatoare 
individuale, ci şi organizaţii (grădiniţe, şcoli, universităţi, etc.) creative şi inovatoare, capabile să 
moduleze şi să instrumenteze orgoliile individuale şi să alcătuiască echipe axate pe elaborarea de 
„produse creative”.  

 
SCOP: 
 Valorificarea experienţelor pozitive din activitatea profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar şi promovarea creativităţii şi inovaţiei în educaţie prin exemple de bună practică. 
 

OBIECTIVE:  
- realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice participante; 
- promovarea mijloacelor şi materialelor cu caracter didactic realizate de către cadre didactice; 
- valorizarea creativităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a celorlalţi factori implicaţi în educaţie; 
- sensibilizarea participanţilor la educaţie asupra exploatării potenţialului creativ existent. 
 
SECŢIUNI: 
I. REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

 Idei practice de abordare a curriculum-ului 
 Abordarea creativităţii prin alternative educaţionale 
 Creativitate în activităţile extracurriculare 

 
II. CONCURS DE CREATIVITATE 

 postere 
 desene / picturi 
 diverse                                                               

 * Materialele nu vor fi returnate! 
 
 

 



COMISIA  DE  ORGANIZARE: 
 

COMITET DE ONOARE: 
 

Inspector Şcolar General, prof. drd. Boris Vatzulik, Inspector Şcolar de Specialitate, educ. 
Ana Damian,   Director Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, prof. Tudor Deaconu, Director 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Primăvara”, psih. Boici Gherghina, Director Centrul 
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by step”, Ioana Herseni 

 
COORDONATOR AL SIMPOZIONULUI:   Insp.  Ana Damian 
             Dir. Vulpeş Daniela 
 
COORDONATORI AI LUCRĂRILOR PE SECŢIUNI: 
 

SECŢIUNEA I: 
Guţă Corina, Coca Elena, Boceanu Doina, Modrigan Emilia, Kradyel Elena, Miloş Valeria,  
Osman   Carmen, Floarea Simona, Rotea Flavia 
 

SECŢIUNEA II 
Macamete Adela, Voina Oana, Streianu Anişoara, Nosal Raluca, Nica Ramona,  
Miloş Gianina, Cocora Marinela, Sandu Loredana 
 
COMITET TEHNIC:  
              Bejenaru Valeria, Rus Ionela, Diaconiţă Oana, Constantin Corina, Tudor Eleonora 
 
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice şi specialişti implicaţi în învăţământul preuniversitar 

 
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:   

 28.03.2009 
 GRĂDINIŢA P.P. NR. 8 REŞIŢA 

Al. Breazova, nr. 5, 320197 
         Caraş-Severin 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 
• ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR – până la data de 9 martie 2009; prin completarea şi trimiterea pe e-

mail a fişei de înscriere şi achitarea taxei; 
• PARTICIPAREA poate fi DIRECTĂ sau INDIRECTĂ (persoanele care nu participă la simpozion vor 

primi diplomele şi CD-ul cu ISBN prin poştă); 
• Se admit maxim doi autori/lucrare, taxa de participare se plăteşte pentru fiecare autor; 
• Fiecare candidat se va înscrie la adresa de e-mail corespunzătoare secţiunii la care participă: 

 Secţiunea I: gradinitapp8_comunicari@yahoo.com 
 Secţiunea II: gradinitapp8_concurs@yahoo.com 

 
DEPUNEREA LUCRĂRILOR:  

 până la data de 9 martie 
 în format electronic prin e-mail, conform secţiunilor 
  printat,  prin poştă sau la sediul grădiniţei, cu menţiunea PENTRU SIMPOZION 

 
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; 
 Lucrarea va cuprinde maxim 3 pagini. 



 
TAXA DE PARTICIPARE: 20 RON/ participant (include costul mapei – diplome, CD cu ISBN - şi 
organizarea) poate fi trimis prin mandat poştal pe numele VOINA OANA, până la data de 9 martie, pe 
adresa grădiniţei: 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 8 REŞIŢA 
ALEEA BREAZOVA, NR. 5, 
320197, REŞIŢA 
CARAŞ – SEVERIN 
 
EVALUARE:  
 

 Lucrările prezentate pe secţiuni vor fi incluse în publicaţia electronică cu ISBN a simpozionului 
 Materialele realizate prin creativitatea cadrelor didactice şi prezentate în cadrul simpozionului vor 

fi evaluate şi premiate; 
 Toţi participanţii vor primi diplome de participare. 

 
 
NOTĂ: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice, evidenţierea acelor 
aspecte concrete care se pot prezenta în secţiunile simpozionului. Lucrările să vizeze mai ale activităţile 
deosebite pe care le-aţi desfăşurat cu copiii şi care au condus la obţinerea unor finalităţi dorite. 
 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Grădiniţa P.P. nr. 8 Reşiţa la telefon: 0255251467 
Persoane de contact:      
                                   Director, Vulpeş Daniela         0723462097 / 0766774073  
                                   Inst.  Guţă Corina                    0729906811  
                                   Inst. Macamete Adele              0726135156  
 
 
 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 
 

Sâmbătă, 28 martie 2009-02-12 
 
  9,30  – 10, 00       -   Primirea invitaţilor 
 
10, 00 – 10, 30       -   Festivitatea de deschidere 
 
10, 30 – 13, 30       -   Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 
 
13, 30 – 14, 00       -   Pauză de cafea 
 
14, 00 – 14, 30       -   Premierea creativităţii cadrelor didactice participante la secţiunea II 
 
14, 30 – 15,00        -   Concluzii, festivitatea de închidere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
LA SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN 

 
 

                 CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA – FUNDAMENT AL UNUI 
ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE 

 
28 MARTIE 2009 

 
Numele şi prenumele participantului: 
 
 
Adresa: 
 
Localitatea: 
 
Judeţ: 
 
Telefon: 
 
Adresa de e-mail: 
 
Unitatea şcolară / Loc de muncă: 
 
Secţiunea la care se încadrează:  
 
Titlul lucrării: 
 
Mod de participare:                   directă                                       indirectă 
 
 
 
Numărul autorilor: 
 
Mijloace tehnice necesare pentru prezentarea lucrării: 
 
 
Taxa de participare a fost plătită prin: 
 
Depunerea în unitate 
 
Mandat poştal 
 
 
Notă: Prezenţa este obligatorie pentru cadrele didactice din municipiul Reşiţa    


