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MMIINNIISSTTEERRUULL  EEDDUUCCAAŢŢIIEEII,,    CCEERRCCEETTĂĂRRIIII,,  
TTIINNEERREETTUULLUUII  ŞŞII  SSPPOORRTTUULLUUII 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN 

Strada Bega Nr. 1, 320059 REŞIŢA - ROMANIA 
Tel: 0255/214238,; Fax: 0255/216042 ; Tel. CCD: 0255/218029; 0355/417619, Fax: 0255/206005 

e-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com, ccdcaras@gmail.com 
web: www.cs.ro/ISJ/ 

  

 
INVITAŢIE 

 
Parlamentul European, la propunerea Comisiei Europene,  a declarat anul 

2010  
 Anul european al luptei împotriva sărăciei şi a excluderii sociale 

Procesul european privind protecţia socială şi incluziunea socială sprijină statele membre în 
efortul lor de a asigura o mai buna coeziune socială în Europa, prin intermediul unei metode deschise 
de coordonare. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale reprezintă unul dintre obiectivele 
centrale ale UE, iar abordarea comună  a acestui demers constituie un instrument important pentru 
orientarea şi sprijinirea acţiunii în statele membre. 

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 din perspectiva Noului Cod al Educaţiei. 
 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 iniţială şi continuă, organizează anual, în luna mai, în cadrul unor 
parteneriate naţionale şi europene, Seminarului „Didactica Internaţional”. 
 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” a rămas, din acest punct de vedere, un proiect viabil. 

Seminarul DIDACTICA INTERNAŢIONAL 2010, la cea de-a XIX-a ediţie, propune tema - 
impuls: „De la şcoala incluzivă la comunitatea incluzivă şi coeziunea socială” şi se va 
desfăşura în perioada aprilie-mai 2010, în judeţul Caraş-Severin, în cadrul unui Proiect 
GRUNDTVIG. Taxa de inscriere si participare este de 50 Lei şi se achită, după 02.03.2010, în Contul 
CCD: RO85TREZ1815003XXX000066, CUI: 3228802, Deschis la Trezoreria REŞIŢA. 

Invităm pe această cale toate unităţile de învăţământ din judeţ, din ţară, din Europa şi nu 
numai, care deţin expertiză şi au rezultate demne de semnalat în domeniul incluziunii şi integrării, al 
protecţiei copilului şi incluziunii şcolare şi sociale, al combaterii discriminării şi desegregării, Instituţiile 
de învăţământ superior, Institutele de studii ale educaţiei, Direcţiile judeţene specializate, Asociaţiile 
profesionale, ONG-urile să vină cu sugestii şi propuneri concrete pentru organizarea unor ateliere 
de lucru specifice, până la sfârşitul lunii februarie 2010, la următoarele date de contact: Casa 
Corpului Didactic Caraş-Severin, REŞIŢA, 320059, Str. Bega Nr.1 (telefon: 0255/218029, 
0355417618, fax: 0255/206005, e-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com. 

În speranţa că veţi răspunde afirmativ invitaţiei noastre vă  asigurăm de întreaga 
consideraţie a instituţiilor noastre. 
  INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,  DIRECTOR  C.C.D., 
     Prof. Adrian Doxan                          Prof. Tudor Deaconu 
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SEMINARUL „DIDACTICA INTERNAŢIONAL” - CARAŞ-SEVERIN 
Ediţia a XIX-a, 2010  

 
Comisia Europeană a declarat anul 2010 - Anul european al 

luptei împotriva sărăciei şi a excluderii sociale 
 

Solidaritatea reprezintă o trăsătură emblematică a Uniunii 
Europene 

 
Procesul european privind protecţia socială şi incluziunea 

socială sprijină statele membre în efortul lor de a asigura o mai buna 
coeziune socială în Europa, prin intermediul unei metode deschise de 
coordonare. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 
reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale UE, iar abordarea 
comună  a acestui demers constituie un instrument important pentru 
orientarea şi sprijinirea acţiunii în statele membre. Faptul că cetatenii 
nu ar trebui impiedicaţi să beneficieze de progresul economic şi 
social, dar sa şi contribuie la acesta, constituie un scop intrinsec al 
modelelor europene privind societatea şi bunăstarea. Construirea 
unei Europe mai cuprinzătoare este vitala pentru atingerea 
obiectivelor Uniunii Europene privind cresterea economica durabila, 
ameliorarea calitativă şi cantitativă a locurilor de muncă şi o mai mare 
coeziune socială...  

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 din perspectiva Noului Cod al 
Educaţiei. 
 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 iniţială şi continuă, organizează anual, în 
luna mai, în cadrul unor parteneriate naţionale şi europene, 
Seminarului „Didactica Internaţional”. 

Seminarul DIDACTICA INTERNAŢIONAL 2010, la cea de-a 
XIX-a ediţie, propune următoarea temă - impuls: „De la şcoala 
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incluzivă la comunitatea incluzivă şi coeziunea socială” şi se va 
desfăşura în perioada aprilie- mai 2010, în cadrul unui proiect 
Comenius la nivelul  judeţului Caraş-Severin.  

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” a rămas, din acest punct de 
vedere, un proiect viabil. Iniţiat la început, la Liceul Pedagogic 
„C.D.Loga” din Caransebeş, de Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic în parteneriat cu 
Departamentul pentru Învăţământ al Landului Steiermark din Austria şi 
ulterior cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, sprijinite 
permanent de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de 
coorganizator, Seminarul Didactica a fost conceput încă de la 
prima ediţie ca un forum internaţional pentru dezbaterea celor 
mai actuale probleme ale educaţiei şi învăţământului.  

Ani de-a rândul a reunit la dezbateri reprezentanţi ai 
învăţământului din ţări europene şi 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. 

În cadrul activităţilor ce le vom organiza la această ediţie 
dorim să punem în valoare rolul Programului de formare 
„Educaţia şi Şcola incluzivă” în combaterea discriminării şi 
excluziunii sociale prin activităţile didactice şi educative derulate 
la nivelul judeţului nostru, să promovăm potenţialul creativ şi 
inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în acest domeniu, să 
facem cunoscute exemplele de bună practică din domeniul 
învăţământului, educaţiei şi cercetării, dar şi al formării iniţiale şi 
continue pentru atingerea obiectivelor Lisabona de transformare a 
economiei Uniunii Europene în cea mai competitivă economie din 
lume bazată pe cunoaştere, capabilă de o dezvoltare durabilă şi aptă 
de o mai mare coeziune socială. 
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Invităm pe această cale toate unităţile de învăţământ din judeţ şi 
din ţară care deţin expertiză şi au rezultate demne de semnalat în 
domeniul incluziunii şi integrării, al protecţiei copilului şi incluziunii 
şcolare şi sociale, al combaterii discriminării şi desegregării, Instituţiile 
de învăţământ superior, Institutele de studii ale educaţiei, Direcţiile 
judeţene specializate, Asociaţiile profesionale, ONG-urile să vină cu 
sugestii şi propuneri concrete pentru organizarea unor ateliere de 
lucru specifice, până la sfârşitul lunii februarie 2010, la următoarele 
date de contact: Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, REŞIŢA, 
320059, Str. Bega Nr. 1 (telefon: 0255/218029, 0355417618, fax: 
0255/206005, e-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com. 

 
Vă asigurăm de întreaga consideraţie a instituţiei noastre, 

cu cele mai alese sentimente şi mulţumiri. 
 
Prof. Tudor DEACONU – directorul Casei Corpului Didactic 

Caraş-Severin 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN 

FIŞĂ DE ÎNSCRIEREA LA 

SEMINARUL „DIDACTICA  INTERNAŢIONAL” 

aprilie - mai 2010 

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 CCD Caraş-Severin, 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, 




