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Scoala “Andrei Şaguna” Turda vă invită la  
Simpozionul naţional „Tradiţii ale învăţământului românesc” 

Ediţia a XVII-a  
 
Şcoala “Andrei Şaguna”Turda organizează acest simpozion în colaborare cu Universitatea Babes 
Bolyai Cluj - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul Regional de Formare 
a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Cluj şi Casa Corpului Didactic Cluj. Ediţia din acest  
an cuprinde următoarele secţiuni: 

• Management şi asigurarea calităţii în educaţie 
• Inovaţie în didactică 
• Programe europene (derulate in intervalul 2007-2009) 
• Pedagogie, psihologie consiliere educaţională. 

În acest an simpozionul va avea loc în data de 30.05.2009 ora 10 în următoarele locaţii: 
Şcoala „Andrei Şaguna” Turda – Str. A. Sever Nr. 4 – secţiunile: 

o Management şi asigurarea calităţii în educaţie 
o Inovaţie în didactică 
o Programe europene (derulate in intervalul 2007-2009) 

Şcoala Waldorf Turda – Str. Traian Nr. 73 secţiunea: 
o Pedagogie, psihologie, consiliere educaţională. 

 
Înscrierile se fac până în data de 15.05.2009 la adresele de e-mail:  
 scoala_saguna_turda@yahoo.com     sau      danielailea@yahoo.com 
Persoana de contact:  
 Daniela Ilea – tel. 0728 968709 
  
Precizări importante pentru înscriere: 

• Pentru înscriere se completează Talonul de inscriere după modelul din anexa 1. 
• Lucrarea va conţine maxim trei pagini, tehnoredactată în Word cu caractere româneşti, 

conform următoarelor cerinţe:  
o formatarea paginii: format A4, sus, jos, stânga, dreapta 2,5 cm; 
o titlul –Arial 14, boldat, centrat, cu majuscule; 
o funcţia didactică, numele şi prenumele autorului/autorilor, instituţia de provenienţă şi 

localitatea: Arial 12, aliniere la dreapta; 
o textul lucrării: Arial 12, distanţa între rânduri de 1pt. 

• Lucrarea va fi însoţită de un rezumat care va conţine maxim 6 rânduri, respectând condiţiile 
de tehnoredactare solicitate mai sus.  

• Talonul de înscriere, lucrarea si rezumatul lucrării se vor expedia printr-un singur   e-mail. 
• Vor fi acceptate lucrările cu maxim doi autori. 
• Lucrările care nu întrunesc cerinţele precizate mai sus nu vor fi acceptate. 
• Confirmarea pentru înscriere se va transmite prin e-mail până în data de 20.05.2009. 
• Taxa de înscriere de 40 RON se va achita la administraţia Şcolii „Andrei Şaguna” Turda, în 

intervalul 21 – 30 mai, incluzând şi ziua participării la simpozion.  
• Lucrările susţinute vor fi publicate într-un volum cu ISSN. 

  
        Director, 

 Prof. Steluţa Nemes 
    
 

 



 
 
 
Anexa 1 
 
 
 
 

Talon de înscriere 
 la simpozionul „Tradiţii ale învăţământului românesc” 

Ediţia a XVII-a 
 
 
 

Subsemnatul / subsemnata……………………………………………….. 
profesor/învăţător/institutor/educatoare la ………………………………. 
din localitatea……….…………………, jud……………………………...... 
împreună cu colaboratorul/colaboratoarea meu/mea ............................ 
..……………………………………………………………………………..... 
 
vom participa la Simpozionul „Tradiţii ale învăţământului românesc”, la 
secţiunea: 

• Management şi asigurarea calităţii în educaţie  
• Inovaţie în didactică 
• Programe europene (derulate in intervalul 2007-2009) 
• Pedagogie, psihologie consiliere educaţională. 

 
Cu lucrarea………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………......................... 
Pentru prezentare am/avem nevoie de: 

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

 
 
 
 

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


