
 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
ŞCOALA  CU CLASELE I - VIII „MIHAI VITEAZUL” 
CÂMPIA TURZII, JUDEŢUL CLUJ 
Str. G. Bariţiu, Nr. 57 
Tel.0264368134 
Fax. 0264366930 
E-mail:scmviteazulct@isjcj.ro 

INVITAŢIE 
 

 
 

SIMPOZION NAŢIONAL 
ŞCOALA ŞI EDUCAŢIA ÎN PERSPECTIVĂ 

EUROPEANĂ-EDIŢIA a III-a 
 
 
MOTTO: „A educa înseamnă a porni de la ceea ce este cu scopul de a 

conduce spre ceea ce e bine”              
                                                       (ADOLPHE FERRIERE, Şcoala activă) 
 
 

            Organizator: 
Şcoala cu clasele I-VIII  „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 
Partener: Casa Corpului Didactic Cluj 
 
 

Persoane de contact: 
Director: prof. Carmen ANECHITOAE 

Taxa de participare - 30 lei pentru cei care participă direct 
                                              -40 lei pentru cei care participă indirect 

Perioada de inscriere: 10. 03. 2010- 30.04.2010 
 
 

VA AŞTEPTĂM CU DRAG 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
CĂTRE............................................................................ 

ÎN ATENŢIA D-LUI. / D-NEI. DIRECTOR 
 

 Simpozionul „ŞCOALA ŞI EDUCAŢIA ÎN 
PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ-EDIŢIA a III-a”  

are trei  secţiuni cu participare naţională: 
 Calitatea mangementului  educaţional 
 Metode şi strategii activizante de predare-învăţare 
 Parteneriate şi proiecte şcolare educative 

În acest an simpozionul va avea loc în data de 10.05. 2010 începând cu 
ora 15, în  Şcoala „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii. 

Înscrierile se fac pentru fiecare secţiune în parte pe adresele e-mail:  
ls76@ymail.com  -secţiunea Calitatea mangementului  educaţional 
i.bene@yahoo.com - secţiunea Metode şi strategii activizante de predare-

învăţare 
          corneliamuresan@ymail.com - secţiunea Parteneriate şi proiecte şcolare 
educative 
Pentru înscriere se completează o cerere după modelul dat în anexa 1. De 
asemenea, se trimite un rezumat al lucrării, în cel mult doua pagini după 
formatul precizat în anexa 2. 
 Confirmarea pentru înscriere se va transmite pe adresa e-mail de unde a 
fost trimisă solicitarea până în cel mult trei zile de la trimiterea lucrii. 
 Taxa de înscriere de 30 lei pentru cei care participă direct şi 40 lei pentru 
cei care participă indirect (în taxă sunt incluse si cheltuielile de expediere a 
volumului şi mapei simpozionului), se va achita la administraţia Şcolii „Mihai 
Viteazul” Câmpia Turzii, pentru cei care participa direct până cel târziu în data 
de 30.04.2009; respectiv până în data de 30.04. 2009 pentru cei care participă 
indirect prin mandat poştal (persoană de contact Lidia SOPORAN). În contul 
acestei sume se va primi mapa simpozionului. 
RUGĂM INSISTENT SĂ NU SE ACHITE SUMA PENTRU PARTICIPARE 
LA SIMPOZION, PÂNĂ NU SE VA CONFIRMA PRIMIREA DIN PARTEA 
NOASTRĂ (VOM VERIFICA DACĂ LUCRAREA TRIMISĂ RESPECTĂ 
FORMATUL CERUT).  

 Director 
Prof. Carmen ANECHITOAE 

 
 
 



 
 
 

Anexa 1 
 
 

Cerere de participare 
 la simpozionul „ŞCOALA ŞI EDUCAŢIA ÎN PERSPECTIVĂ 

EUROPEANĂ-EDIŢIA a III-a” 
Subsemnatul / subsemnata……………………………………………….. 
profesor/învăţător/institutor/educatoare la ……………………………… 
din localitatea……….…………………, jud……………………………. 
împreună cu colaboratorii mei *maxim doi autori pe lucrare 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
vom participa la Simpozionul „Şcoala şi educaţia în perspectiva 
europeană”, la secţiunea: 

 Calitatea managementului educaţional;  
 Metode şi strategii activizante de predare -învăţare; 
 Parteneriate şi proiecte şcolare educative. 

Cu lucrarea………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Pentru prezentare avem nevoie de: 

- calculator 
- videoproiector 
- retroproiector 
- tablă 
- alte suporturi (specificaţi) ………………………………………. 

 
 

Data……………………………        Semnătura…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
 
 
    Formatul rezumatului: 
 
Tipul paginii: Format A4, tip portret, cu aliniamentul: 

- sus 1,5 
- jos 1,5 
- stânga 2 
- dreapta 1,5 

 
Titlul lucrării: Times New Roman, caractere de 14, îngroşat, subliniat, 

centrat 
 
Autorii: se scriu sub titlu, în ordine alfabetică, câte un autor pe un rând, 

Times New Roman, cu caractere de 12, centrat, scris în ordinea: 
 
Funcţie, prenume, nume, şcoala de provenienţă, localitatea 
 
Rezumatul lucrării: Times New Roman, caractere de 12, aliniatele la un 

tab. Se vor folosi caracterele româneşti. 
 
Rezumatul nu va depăşi două pagini. 
 
Rezumatele care nu respectă acest format nu vor fi luate în 

considerare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


