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SIMPOZION NAŢIONAL 
 

În contextul în care, anul 2009, a fost declarat de cea de-a 62 Adunare 
Generală a ONU, Anul Internaţional al Astronomiei, iar în 22 aprilie sărbătorim 
Ziua Internaţională a Pământului, Şcoala cu clasele I-VIII Ocna Dej, jud. Cluj, 
organizează în data de 25 aprilie 2009 SIMPOZIONUL NAŢIONAL cu titlul: 
„Pământul-fir de praf în Univers”. La acest simpozion sunt invitate să participe 
cadre didactice şi elevi din cadrul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial 
cu lucrari în cadrul secţiunilor simpozionul 

Colaboratori : - Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 
                       - CCD Cluj 
                       - Salina „Ocna Dej” 
                       - Primăria Municipiului Dej 
                       - Asociaţia ASTRA- Dej 

 
 
 I. Obiectivele simpozionului: 
1. Conştientizarea elevilor privind necesitatea conservării resurselor naturale şi 
protecţie a mediului 
2. Stimularea creativităţii şi capacităţii elevilor de comunicare şi  documentare 
în vederea realizării lucrărilor. 
3. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei cadrelor didactice pentru studiul şi 
aplicarea la clasă a temelor propuse. 
 
   II. Secţiunile simpozionului: 
a). Ştiinţifică: - pentru cadrele didactice care doresc să participe cu                                       
lucrări pe teme de ecologie, protecţie a mediului, astro-fizică, ştiinţe. 
b). Creaţie:  - pentru elevi cu lucrări de desene, colaje, postere, eseuri şi poezii,                        
 proiecte, referate având ca subiect Pământul şi Universul. 
   III. Programul simpozionului: 
          1000 –1030      Deschiderea simpozionului 
          1030 – 1230     Desfăşurarea programului de sustinere a lucrărilor ştiinţifice 
          1230 – 1330   Pauză de masă 
          1330 – 1530   Desfăşurarea activităţilor la secţiunea creaţie 
          1530- 1600     Închiderea festivă 
   IV. Condiţii de participare: 
  Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe: 
- Redactare Ms Word, format A4 , Times New Roman, cu caractere de 12, 
distanţiere la 1,5 rânduri ; lucrările vor fi trimise la adresele de e-mail propuse. 
Pot participa şi două cadre didactice /lucrare cu precizarea ca taxa sa fie plătită 
de ambele cadre didactice separat.  Un rezumat al lucrării, de  2-3 pagini, o 



copie a mandatului poştal prin care s-a achitat taxa de participare( 25RON/ 
cadru didactic, pentru lucrările elevilor nu se percepe taxa de participare) şi fişa 
de înscriere (anexa 1) se vor trimite prin poştă la adresa: Şcoala cu clasele I-VIII 
Ocna Dej, str. Mixandrelor nr. 2A, loc. Dej, jud. Cluj, cod.405200. 
- Lucrările pentru învăţământ preşcolar şi primar vor fi trimise pe adresa de e-
mail: samsudeanflavia@yahoo.com , iar taxa de participare la adresa: 
Samsudean Flavia, str. Unirii, nr. 28, bl. I, scara B, ap. 11, loc. Dej, jud. Cluj,  
cod.   405200 cu precizarea pentru Simpozionul Naţional.( CNP: 
2710804123140) 
-  Lucrările pentru învăţământul gimnazial vor fi trimise pe adresa de e-mail : 
ioanaszekeres@yahoo.com, iar taxa de participare la adresa: Szekeres Ioana, str. 
Vânătorilor, nr. 26, loc. Dej, jud. Cluj, cod.405200, cu precizarea pentru 
Simpozionul National.( CNP 2720505123132). 
   - Tematica să fie cea propusa de organizatori, lucrările să fie originale şi să 
conţină bibliografia. 
   -  Lucrările pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2009 data poştei, pe adresa 
şcolii menţionată mai sus.  
   - Pentru informaţii tel. 0726530723- Şamşudean Flavia, 0726905719-Szekeres 
Ioana,  adresele de e-mail propuse şi tel. şcoală: 0264211930.    

Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru pregătirea şi organizarea 
simpozionului: alcătuirea mapei simpozionului, diplome de participare, editarea 
unei broşuri şi a unui CD, în care vor figura lucrările trimise în format 
electronic. 

Comisia de organizare: 
Director: prof. Reinhardt Minodora 
Institutor: Şamşudean Flavia 
Profesor: Szekeres Ioana 
Profesor: Pintea Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 1 

 
 
 

Fişă de înscriere 
 

Simpozionul Naţional:” Pământul-fir de praf în Univers” 
 

 

 
Nume şi prenume: __________________________________________________________ 

Funcţia în învăţământ ( cadru didactic/disciplina sau elev)________________ 

Şcoala de provenienţă:______________________________________________ 

Adresa completă: ___________________________________________________________ 

Localitate:___________________________________Jud:___________________________ 

Telefon ( fix/mobil): __________________________ E-mail:_________________________ 

Titlul lucrării: ______________________________________________________________ 

Secţiunea la care se încadrează lucrarea:________________________________________ 

Participare ( se precizează modalitatea în care doriţi să participaţi): direct/ lucrare 

trimisă:_________________________________________ 

Mijlocul de care aveţi nevoie pentru a prezenta lucrarea( videoproiector, computer, flip-

chart):__________________________________ 

Adresa la care doriţi sa primiţi documentele de participare:________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Data:                                                                                      Semnătura 


