
Şcoala ”Avram-Iancu” Turda 
Str. Rapsodiei Nr.1 Localitatea Turda ,Judeţul Cluj 

Tel/Fax: 0264-312058  
e-mail: educatia21@yahoo.com 

 

INVITAŢIE 
Către,  

Unităţile de Învăţământ Preuniversitar 
Doamnei/Domnului Director 

 
Colectivul de cadre didactice din Şcoala Europeană ”Avram-Iancu” Turda, vă invită să 

participaţi la:                                                  
EDIŢIA  a III a 

a SIMPOZIONULUI NATIONAL METODICO-ŞTIINŢIFIC 
„EDUCAŢIA SECOLULUI XXI” 

 cu sectiunile: 
• INTER ŞI TRANSDISCIPLINARITATEA ÎN VIZIUNEA EDUCAŢIEI 

DE CALITATE 
• DIMENSIUNEA EUROPEANA A EDUCAŢIEI PRIN PROIECTE ŞI 

PROGRAME EDUCATIVE 
 

  Adresăm tuturor cadrelor didactice  invitaţia de a participa la Simpozionul care se va 
desfăşura în data de 25 aprilie 2009, ora 9, la Şcoala”Avram-Iancu”Turda. Simpozionul este 
organizat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj si I.S.J. Cluj. 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 
1.Înscrierea participanţilor: Pentru organizarea cu succes  a acestei activităţi, vă rugăm să 
confirmaţi participarea până la data de 03.04.2009  prin completarea fişei de înscriere şi trimiterea 
acesteia prin e-mail pe adresa simpozionului educatia21@yahoo.com conform anexei 1. 
2.Depunerea lucrărilor se va face până la data de 03.04.2008. Lucrările se transmit ca fisier atasat 
pe e-mail la adresa educatia21@yahoo.com (autorii se vor interesa dacă lucrarea a ajuns la 
destinaţie.) 
3. Redactarea lucrărilor Condiţii  
Lucrarea integrală maxim 2-5 pagini; Microsoft Word 2003, format A4 
TITLUL: Arial de 14 pt; bold(îngroşat),aliniat centrat. Numele şi prenumele autorului/autorilor, 
instituţia unde îşi desfăşoară activitatea,specialitatea Arial de 12 pt; aliniat dreapta . Nu va fi 
folosita scrierea cu majuscule. TEXTUL LUCRARII: Arial de 12 pt; distanţa dintre rânduri de 
1pt; aliniere justify (stânga –dreapta 2,5; sus-jos 2,5). 
Bibliografia se vor consemna (3-4 titluri) la sfârsitul lucrarii în următoarea ordine: nume, prenume, 
autor, titlul lucrării, oraş, editura, an. Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare 
limbii române. Vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi  nu numerotaţi paginile. Lucrările  
care nu respectă condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate . 
4.Taxa de participare: 40 RON (include costul mapei, protocolul şi organizarea) poate fi depusă 
direct la sediul şcolii sau prin mandat poştal pe adresa: Şcoala „Avram Iancu” Turda, str. Rapsodiei 
nr.1, cod 401008, Localitatea Turda, Judeţul Cluj 
Dezbaterile se vor desfăşura  pe secţiuni. Fiecare participant va avea la dispoziţie 5-10 min. pentru 
prezentarea lucrării. 



Pentru cadrele didactice din alte judete participarea poate fi indirecta, iar prezentarea lucrarilor se 
va face de un cadru didactic de specialitate. 

  Lucrările prezentate la Simpozionul „EDUCAŢIA SECOLULUI XXI” vor fi editate sub forma 
de carte/CD cu  nr. de ISSN. 
5. Persoane de contact:  
Director prof Groza Ioan  tel 0264-312058 e-mail sc_avram_iancu_turda@yahoo.com 
Director adjunct prof. Rişcău Olga / e-mail riscauolga@yahoo.com 
Prof .Popa Elisabeta betty30_2007@yahoo.com 

 
Am fi onoraţi şi bucuroşi să vă avem alături la   

a III a editie a Simpozionului ”Educatia secolului XXI ! 
 

Cu respect , 
Director: prof: Groza Ioan 



   

Anexa 1 
 

 
Cerere de participare 

 la simpozionul  
„EDUCAŢIA SECOLULUI XXI” EDIŢIA a III a, 

 
 

Subsemnatul / subsemnata……………………………………………….. 
profesor/învăţător/institutor/educatoare la ……………………………… 
din localitatea……….…………………, jud……………………………. 
împreună cu colaboratorii mei: ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
vom participa la Simpozionul „Educaţia secolului XXI” ediţia III la 

secţiunea 

 Inter şi transdisciplinaritatea în viziunea educaţiei de calitate;  
 Dimensiunea europeana a educaţiei prin proiecte şi programe educative 

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

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

 
 

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




