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In aten{ia conducerii Caselor Corpului Didactic,

Stimat(i) Domn/Doamni,

Dorim s5 continudm promovarea Concursului na{ional de creativitate

didacticd in domeniul materialelor auxiliare destinate educaliei pentru

drepturile omului, democralie qi o culturd q pdcii tn invdydmantul

preuniversitar. Acesta se afld la a VII-a edilie qi a fost lansat de cdtre

Institutul Romin pentru Drepturile Omului in parteneriat cu Ministerul

F,ducafiei Nafionale, Direclia Generali Management, Resurse Umane qi

Relea Sociald qi Direcfia Generald Educalie gi invdlare pe Tot Parcursul

Viefii.

Pentru a oferi posibilitatea participdrii intr-un numdr cdt mai mare a

cadrelor didactice interesate, din Bucureqti gi din {ar6, precum gi pentru a

stimula creativitatea didacticd a cadrelor didactice, vd adresdm rugdmintea

sd contribuili la diseminarea anunfului privind lansarea Concursului precum

gi a regulamentului acestuia prin mijloacele de comunicare de care

dispuneli(site ISJ, site C.C.D., afiqarea la avizier etc.).

Menliondm cd acest concurs, ajuns la cea de a VII-a edilie, s-a bucurat

de un larg interes, numdrul participanfilor fiind foarte mare la editiile

precedente.
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V5 informdm cd ofganizarea expoziliei va avea loc la jumdtatea lunii

octombrie la Casa Corpului Didactic Cluj.

Regulamentul concursului poate fi consultat pe site-urile IRDO, MEN

gi CCD Cluj. Pentru mai multe informalii vd rugdm sd o contactali pe

doamna profesor Ileana Iepure, profesor metodist la Casa Corpului Didactic

Cluj.

Date de contact pentru transmiterea lucrdrilor:

Destinatar: Prof. Ileana Iepure

Casa Corpului Didactic Cluj

Str. Albini nr. 9l

Cod pogtal400457

Cluj-Napoca

Di $ef Sector formare,
I

Prof, r Zitescu
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