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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.  
CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE 

EDIŢIA a II-a 
 

Motto: ,,Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul.”  
( Bill Moyers) 

ORGANIZATORI: 
Şcoala ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 
PARTENERI: 
Casa Corpului Didactic Cluj 
 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 10 Mai 2010 

 
 

Adresă de contact: 
simpozioncreativitate@yahoo.com 

 
TAXA DE PARTICIPARE :      40 Ron-participare indirectă 
    30 Ron –participare directă 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 15 MARTIE- 1 MAI 2010 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Către 
 Colegiul/ Liceul/ Şcoala............................... 

În atenţia D-nei/d-nului director............... 
 

 
    

Simpozionul ,,LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.  
CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE” 

EDIŢIA a II-a 
 are două secţiuni cu participare naţională: 

• Metode moderne de predare/ evaluare 
• Activităţi extracurriculare- modalităţi eficiente de promovare a 

lecturii (cercuri de lectură, ateliere de scriere, cercuri de 
creaţie) 

 
În acest an simpozionul va avea loc în data de 10.05.2010 începând cu ora 15, 

în Şcoala ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii.  
Cadrele didactice care doresc să participe la simpozion se vor înscrie şi vor 

trimite rezumatele, respectiv lucrările pe următoarea adresă de e-mail:  
• creativitatesimpozion@yahoo.com 

Pentru înscriere se completează o cerere după modelul dat în anexa 1.  
De asemenea, se trimite un rezumat al lucrării, maximum 250 de cuvinte. 
Informaţii utile: 

• Titlurile şi lucrările vor fi comunicate până la data de 1 mai 2010. 
Confirmarea înscrierii şi a acceptării lucrărilor va fi adusă la 
cunoştinţă prin poşta electronică până la data de 5 mai 2010. 

• Lucrările, atent corectate, vor fi culese în Times New Roman/ 12 cu 
semne diacritice şi trimise prin poşta electronică până la data de 1 mai 
2010 la adresa de e-mail menţionată mai sus. Acestea vor fi publicate 
într-un volum cu ISBN. 

• Taxa de participare în cuantum de 30/ 40 RON se achită la 
administraţia şcolii sau prin mandat poştal pe adresa: Şcoala ,,Mihai 
Viteazul”, strada G. Bariţiu, nr. 57, cod 405100, Câmpia Turzii, 
Jud.Cluj, cu menţiunea –taxa simpozion ,,Limba şi literatura română- 
Creativitate şi inovaţie”, pe numele Lidia SOPORAN, contra căreia 
participanţii primesc mapa simpozionului. 

Director: 
Prof. Carmen ANECHITOAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 1. 
 
 

Cerere de participare 
 
 

 la simpozionul ”Limba şi literatura română. Creativitate şi inovaţie”- Ediţia 
I 

Subsemnatul / subsemnata……………………………………………….. 
profesor/învăţător/institutor/educatoare la ……………………………… 
din localitatea……….…………………, jud……………………………. 
împreună cu colaboratorii mei *maxim doi autori pe lucrare 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... ... ... ... ... ... ... 

vom participa la Simpozionul „Limba şi literatura română. Creativitate şi 
inovaţie”- Ediţia I 

 la secţiunea: 
• Metode moderne de predare/ evaluare           
• Activităţi extracurriculare- modalităţi eficiente de promovare a 

lecturii (cercuri de lectură, ateliere de scriere, cercuri de creaţie)    
 

Titlul lucrării: ………………………………………………………………… 
Pentru prezentare avem nevoie de: 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa 2 
 
 
Tehnoredactarea lucrărilor: 
 
 Lucrările vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor de mai jos: 

 Redactarea se va face pe format A4, la 1 rând, cu marginile egale de 20 mm, 

titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman, caractere 14, îngroşat, 

centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul (funcţie, prenume, nume), 

instituţia şcolară, localitatea; la două rânduri de numele autorului se începe 

scrierea textului (Times New Roman 12); 

 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume şi 

prenume, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pagina; 

 Mărimea lucrării: 2-3 pagini format A4; 

 Lucrările care nu respectă acest format nu vor fi luate în considerare. 

 
 
 


