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Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sălaj 

În atenţia d-nei/d-lui director 

                 d-nei/d-lui coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și     

extrașcolare 

      

 

În anul școlar 2014 – 2015, Teatrul Vienez de Copii - „Copiii joacă teatru” a demarat proiectul 

Iniţiativa Educaţională Naţională „Teatrul în educație”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale – Bucureşti. 

În cadrul proiectului au fost organizate cu succes conferințele locale la București, Sibiu, Cluj 

Napoca, Timișoara, Brașov, Constanța, Baia Mare; în acest an școlar au fost organizate deja cu mare 

succes conferinţele „Teatrul în educație” la București (18 - 19 octombrie 2019) și Iași (22 - 23 

noiembrie 2019) , iar în perioada 28-29 februarie 2020 va avea loc conferința de la Cluj Napoca.  

Fiecare eveniment constă în organizarea unei conferinţe propriu-zise şi a unui training, cu 

scopul de a le oferi profesorilor mijloace creative de predare. Conferinţa se adresează cadrelor 

didactice de toate nivelurile și are scopul de a atrage atenţia asupra beneficiilor pe care jocul de teatru 

le are asupra dezvoltării fizice şi emoţionale a copiilor şi tinerilor, contribuind semnificativ la 

dezvoltarea lor personală. Conferința are ca invitați specialişti şi profesionişti cu experienţă în 

domeniul educaţiei, educaţiei teatrale/pedagogiei teatrale şi neurologiei. Se vor elibera diplome, atât 

pentru participarea la conferinţe, cât şi pentru participarea la training.  

Participarea la evenimente este gratuită. În cazul în care doresc să participe și cadre didactice 

din alte localități/județe, acestea trebuie să își asigure transportul.  

Detaliile despre evenimentul din Cluj Napoca (28-29 februarie2020)  sunt: 

- Conferința va avea loc în data de 28 februarie 2020 în Aula „Victor Jinga” a Facultății de 

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai, interval 

orar 14:00-18:00. Pot participa maxim 375 de cadre didactice.  

-   Atelierele de formare vor avea loc în data de 29 februarie 2020 în cadrul Facultății de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Pot participa 

maxim 120 de cadre didactice. Participarea la ateliere este condiționată de participarea la conferință. 

Confirmarea locului la atelier se va realiza pe e-mail în ordinea înscrierii.  

Înscrieri pentru conferință și ateliere se pot face până la data de 12 februarie 2020, la adresa 

https://forms.gle/DH9JvjGo4Z2uNMMz7.   

Vă rugăm să faceți cunoscută această oportunitate în unitățile dvs. de învățământ. 

 

Inspector școlar, 

Prof. dr. Mădălina-Ioana RUS 

 


