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INVITAŢIE, 

 
D-nei/D-lui ___________________________________________________________ 

 
Parlamentul European, la propunerea Comisiei Europene,  a declarat anul 2009 drept Anul European al 

Creativităţii şi Inovaţiei 
  

Sistemul eucaţional şi de formare continuă din România, aflat în plină restructurare şi reformare în 
vederea racordării cu direcţiile strategice de dezvoltare în domeniu pe plan european, determină o abordare a 
Reformei învăţământului dintr-o nouă perspectivă. 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin în colaborare cu 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, angajate permanent în cadrul parteneriatului strategic pentru educaţie 
şi formare şi-au centrat acţiunile spre atingerea coordonatelor asumate ca priorităţi strategice determinate de 
Declaraţia de la Bologna şi Convenţia de la Salamanca.  

 În acest context, aceste instituţii generatoare şi coordonatoare de programe, implicate cu 
responsabilitate şi largă deschidere în realizarea programelor naţionale de dezvoltare a sistemului educaţional şi 
de formare continuă, organizează anual, în luna mai, în cadrul unor parteneriate naţionale şi europene, 
Seminarului „Didactica Internaţional”. 

 În cadrul celei de-a XVIII-a ediţii, organizatorii propun ca temă impuls:”Creativitate şi inovaţie în 
curriculumul şcolar” şi organizarea de ateliere de lucru centrate pe şcoală, pe cicluri de învăţământ şi arii 
curriculare, în perioada ianuarie – aprilie 2009, iar  în săptămâna 18 – 24 mai 2009 pe un traseu itinerant 
în judeţul Caraş-Severin vom promova şi valorifica exemplele de bună practica în domeniu.  

Detalii cu privire la atelierele ce vor fi organizate şi locaţiile acestora vă vor fi transmise în urma 
înscrierii Dumneavoastră la unul din ateliere, înscriere care trebuie confirmată până la data de 27 martie 2009, 
la Casa Corpului Didactic Caraş-Severin (telefon: 0255/218029, 0355417619, fax: 0255/206005, e-mail: 
ccd_caras_severin@yahoo.com; ccdcs@resita.rdsnet.ro ) sau la inspectorii şcolari de specialitate, 
specificând:  titlul comunicării, numele, prenumele şi specialitatea autorului, unitatea de învăţământ şi o scurtă 
descriere a conţinutului comunicării sau în integralitate, pe suport magnetic sau scris, în format A4. 

Taxa de participare: 50 Lei (RON), se va achita în Contul nr. RO85TREZ1815003XXX0000666, 
deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa, Cod fiscal 3228802. 

Cele mai relevante comunicări vor fi publicate în revista „Şcoala caraş-severineană” ce va fi 
editată şi prezentată în cadrul activităţilor itinerante ce se vor desfăşura în perioada 18 – 24 mai 2009. 

 
În speranţa că veţi răspunde afirmativ invitaţiei noastre vă  asigurăm de întreaga consideraţie a 

instituţiilor noastre. 
 
  INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,  DIRECTOR  C.C.D., 
                 Prof.drd. Boris VATZULIK             Prof. Tudor Deaconu 
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2009 - ANUL EUROPEAN AL CREATIVITĂŢII ŞI INOVAŢIEI 
 

SEMINARUL „DIDACTICA INTERNAŢIONAL”  
 CARAŞ-SEVERIN 

 
Parlamentul European, la propunerea Comisiei Europene,  a declarat 

anul 2009 drept Anul European al Creativitatii si Inovatiei. 
 

Anul European al Creativităţii şi Inovării 2009, susţine că Europa 
trebuie să pună accentul pe capacitatea creativă şi inovatoare pentru a putea 
face faţă provocărilor globalizării.  

Obiectivul general al Anului European 2009 este acela de a promova 
creativitatea ca motor al inovaţiei şi factor cheie în dezvoltarea 
competenţelor personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale prin 
învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
Pentru 2009, Comisia Europeana a sugerat evidenţierea rolului pe care 
creativitatea şi inovaţia îl joacă în generarea prosperităţii economice şi 
sociale.  

Obiectivul principal este promovarea unor abordări inovative şi 
creative în diferite domenii de activitate. Fiecare stat membru va desemna un 
coordonator naţional, care va fi responsabil de activităţile organizate pe 
parcursul anului viitor la nivel naţional sau regional. Chiar dacă educaţia şi 
cultura vor fi în centrul atenţiei pe parcursul lui 2009, creativitatea şi 
inovaţia privesc în mod direct multe şi alte sfere de activitate, precum cea a 
afacerilor, a tehnologiilor, a ocuparii forţei de muncă sau a politicii 
regionale. 

Măsurile propuse pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru 
inovare vor fi adaptate fiecarei etape din cadrul învăţării continue, până la 
etapa post-pensionare.  

În acest sens, Europa trebuie să pună accentul pe capacitatea creativă 
şi inovatoare pentru a putea face faţă provocărilor globalizării, iar 
desemnarea unui an european cu această temă este o buna oportunitate 
pentru a transmite publicului informaţii privind bunele-practici în domeniu şi 
pentru a stimula dezbaterea publică şi politică. 

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii 
şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii 
populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să 
fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere 
cultural, bazată pe cunoaştere.  
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Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru 
realizarea acestui lucru. Activităţile Anului 2009 ar trebui să se concentreze 
pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie şi să stimuleze 
o strategie pe termen lung.  

Ar trebui, de exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de 
subiecte, precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii. 
Valorificarea creativităţii prin aceste abilităţi ar trebui să permită rezolvarea 
problemelor şi aplicarea practică a cunoştinţelor şi a ideilor.  

Ar trebui să se ţină cont de toate formele de inovaţie socială şi 
antreprenorială. De asemenea, ar trebui să se acorde atenţie creaţiei artistice 
şi noilor abordări în domeniul culturii, ca mijloace importante de 
comunicare în Europa, în continuarea Anului European al Dialogului 
Intercultural (2008). 

Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei are ca obiectiv promovarea 
unor abordări inovative şi creative în diferite domenii de activitate, la toate 
nivelurile, având totuşi ca punct principal educaţia şi cultura. 

Anul European al Inovaţiei şi al Creativităţii este propus ca o 
iniţiativă interdisciplinară care acoperă nu numai domeniile educaţiei şi 
ale culturii, ci şi alte domenii, precum întreprinderile, media, cercetarea, 
politica socială şi regională şi dezvoltarea  rurală.  

 Aşa cum în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, 
„exerciţiile de viziune” asupra problemelor educaţiei, însoţite de ample 
dezbateri publice şi de implicarea autentică a unui număr mare şi variat 
de actori sociali, reprezintă realităţi obişnuite, seminarul nostru 
„Didactica Internaţional” este, din acest punct de vedere, un proiect 
viabil iniţiat încă din 1992, la Liceul Pedagogic „C.D.Loga” Caransebes, 
de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, Casa Corpului 
Didactic şi Departamentul pentru Învăţământ al Landului Steiermark 
din Austria, cu sprijinul Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de 
coorganizator şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.  

Seminarul Didactica a fost conceput încă de la prima ediţie ca un 
forum internaţional pentru dezbaterea celor mai actuale probleme ale 
educaţiei şi învăţământului, care a reunit de-a lungul anilor reprezentanţi ai 
învăţământului din ţări europene şi chiar din Statele Unite ale Americii, 
devenind astfel simbolul emblematic al învăţământului din Banatul 
Montan, în cadrul activităţilor de  formare continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar. 

Temele impuls propuse de-a lungul anilor au fost adevărate 
provocări care au supus dezbaterii cele mai actuale demersuri care 
vizează didactica modernă,  educaţia ca un sector de interes public, 
formarea cadrelor didactice, aducând în actualitate practicile de succes 
din România, din Europa şi nu numai, fără de care schimbarea de 
mentalitate nu ar fi posibilă. 
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 Anul 2009, fiind declarat  Anul European al Creativităţii şi 
Inovaţiei, la cea de-a XVIII-a ediţie a Seminarului „DIDACTICA”, ce se 
va desfăşura în perioada ianuarie – mai 2009, în judeţul Caraş-Severin, în 
calitate de organizatori propunem următoarea temă impuls:”Creativitate şi 
inovaţie în curriculumul şcolar”. 

 

Activităţile ce se vor derula în cadrul DIDACTICII 2009: 

I. Ianuarie – martie 2009: Didactica centrată pe unitatea de 

învăţământ; 
1. „Demersuri creative în activitatea de predare – învăţare” – Şcoala cu Clasele I – 

VIII Nr. 3 Oţelu Roşu, 17 ianuarie 2009; 

2. „Educaţia fizică şi sportul între curricular şi extracurricular în contextul şcolii 

europene” - Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 7 Reşiţa, 14 februarie 2009; 

3. Festivalul coral „Lia Ponoran” - Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 7 Reşiţa, 14 

martie 2009 

4. Simpozion Internaţional: „Creativitate şi Inovaţie în Învăţământ” - Şcoala cu 

Clasele I – VIII Nr. 9 Reşiţa, 20 – 21 martie 2009; 

5. „Parteneriatul Şcoală – Familie – Comunitate în formarea caracterului” - 

Şcoala cu Clasele I – VIII „Romul Ladea” Oraviţa, 27 martie 2009; 

6. „Şcoala comunităţii şi valorile tradiţionale ale satului românesc” – Şopotu 

Vechi – Eftimie Murgu; 

7. „Festivalul legendelor locale – liant între trecut – prezent – viitor” Băile 

Herculane; 

 8. Creativitate şi Inovaţie în curriculumul şcolar al minorităţilor – Pojejena şi 

Caraşova. 

II. 10 martie – 10 mai 2009: Didactica centrată pe cicluri de 

învăţământ şi arii curriculare: 
1. SEMINAR: „CHARACTER FIRST!” (Mai întâi Caracterul!), Reşiţa 10 – 11 

aprilie 2009, cu participarea D-lui Robert Greenlaw, formator in cadrul 

Character Training Institut, Oklohama City, USA; 

2. SIMPOZION:"Creativitate şi Inovaţie în curriculumul şcolar pentru clasele 

primare” - Asociaţia Invatatorilor Caras-Severineni, 10-11aprilie 2009, Resita; 
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3. Concurs naţional de creaţie plastică şi literară: „Pădurea – aurul verde al 

vieţii”, Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 3 Oţelu Roşu, 11.04.2009 
4.  Creativitate şi Inovaţie în curriculum în învăţământul preprimar; 
5. Festival folcloric „Drag mi-i graiul bănăţan” - Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 7 

Reşiţa, 08 mai 2009; 
6. Creativitate şi Inovaţie în curriculum - aria curriculară „Limbă şi comunicare”; 
7. Creativitate şi inovaţie curriculară prin integrarea inteligenţelor multiple – concursurile 

şcolare de limbi moderne, Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Reşiţa; 
8. Creativitate şi Inovaţie în curriculum - aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”: Conferinţa 

de Fizică şi Astrofizică – Sesiune de comunicări ştiinţifice – Liceul Teoretic „Diaconovici-
Tietz” Reşiţa, 08 – 09 aprilie 2009; 

9. Creativitate şi Inovaţie în curriculum - aria curriculară „Om şi societate”; 
10. Creativitate şi Inovaţie în curriculum - aria curriculară „Consiliere şi orientare” – 

„Educaţie pentru valori comportamentale şi atitudini”; 
 
III. 19 – 25 mai 2009 - Traseu itinerant în judeţ cu participarea 

invitaţilor din ţară şi din Europa: „ Creativitate şi Inovaţie în 

învăţământ”. 
ATELIERE DE LUCRU PROPUSE: 

1. Atelierul: Standarde europene în formarea iniţială şi continuă – Sala multimedia, 

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; 

2. Creativitate şi inovaţie în activitatea de cercetare - Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; 

3.  Atelierul: Tradiţii şi obiceiuri populare – Palatul Copiilor si Elevilor Reşiţa, Casa de Cultură 

a Studenţilor Reşiţa; 

4. Atelierul: Programe şi Proiecte Europene – Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin; 

5. Atelierul : Europa si protecţia mediului – Agentia de Protectie a Mediului; 

6. „DIDACTICA ARTE” (învăţământ preprimar şi primar) - Liceul Pedagogic „C.D.Loga” 

Caransebeş; 

7. „DIDACTICA MUZICĂ şi ARTE”  (învăţământ gimnazial şi liceal) – Liceul de Artă 

„Sabin Păuţa” Reşiţa 

DIRECTOR CCD, 
Prof. Tudor DEACONU 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN 

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA 

SEMINARUL „DIDACTICA  INTERNAŢIONAL” 

18 - 24 mai 2009 

Date despre participant: 

Nume:   

Prenume:   

Adresă:   

 

 

Localitate  

Judeţ:   

Telefon:   

Adresă de e-mail:   

Loc de muncă/ Unitatea şcolară  

Date despre comunicare: 

1. Tema   

2. Secţiunea  

Mod de participare:        directă                      indirectă 

3. Prezentarea lucrării: (precizaţi mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea lucrării) 

 

4. Taxa de participare: 50 lei, se va achita în  

Contul nr. RO85TREZ1815003XXX0000666, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa, 

Cod fiscal 3228802. 

5.Doresc / Nu doresc să-mi fie publicat rezumatul lucrării şi am plătit /nu am plătit taxa 

de tipărire în sumă de 10 lei. 

Semnatura participantului 
 


