SIMPOZION NAȚIONAL
„EDUCAŢIA DE AZI PENTRU EUROPA DE MÂINE”, Ediția a II-a
Poziția 174 în Calendarul activităților
ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/
naţional /internaţional în anul şcolar 2018 – 2019 în judeţul Dolj

Liceul Tehnologic Auto Craiova în colaborare cu Casa Corpului Didactic Dolj,
Inspectoratul Școlar Județean Dolj si alte instituții școlare din țară organizează în data de
7mai, orele 13.00, la sediul instituției școlare din Bd. Decebal nr.105, Craiova,
simpozionul național „EDUCAŢIA DE AZI PENTRU EUROPA DE MÂINE”, Ediția a II-a.
SECȚIUNI:
1. Particularități ale sistemelor educaționale în diferite țări Europene. Prezentarea
unor activități de bună practică desfășurate în cadrul proiectelor europene Erasmus+,
KA1, KA2 etc.;
2. Metode pedagogice europene. Strategii de reducere a abandonului şcolar;
3.Abordări pedagogice ale Noilor Educații (educația pentru valori, pentru drepturile
omului, pentru cooperare și toleranță, educația multi și interculturală);
4. Parteneriate de orice fel școală – comunitate în cadrul diverselor proiecte.
OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII / SCOPUL
Creșterea calității actului educațional, a caracterului inovator și a
dimensiunii europene în învățământul preuniversitar, prin adaptarea
experienţelor educaţionale europene la valorile şcolii româneşti.
OBIECTIVELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII
- promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ în conformitate
cu standardele europene;
- schimbul de experiență privind abordări pedagogice și manageriale inovatoare;
- schimbul de bune practici referitoare la prevenirea abandonului școlar;
- promovarea activității de cooperare între instituții de învățământ;
- realizarea unui site al activităţii ca resursă deschisă;
- promovarea strategiilor privind asigurarea unei dimensiuni europene a
educaţiei în şcolile româneşti;
- conştientizarea importanţei formării continue pentru cadrele didactice în
direcţia implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională.

Acest simpozion este o manifestare deschisă participării atât tuturor cadrelor
didactice: profesori, institutori, învăţători, educatori, cȃt şi instituţiilor publice,
firmelor şi organizaţiilor non-profit interesate de tematica propusă.
Înscrierea participanților se va face până la data de 12 aprilie 2019, iar
participarea este GRATUITĂ.
Pentru întocmirea bazei de date cu persoanele înscrise la simpozion, realizarea
mapelor și a diplomelor de participare, lucrările se vor încadra în următoarele
cerinţe:
- Vor avea între 2 - 4 pagini în format A4;
- Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp
de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri, aliniat stânga-dreapta;
- Titlul se va scrie centrat cu caractere Times New Roman corp de litera 14, bold, iar
autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu, text aliniat la dreapta, tot
cu caractere Times New Roman corp de litera 14, Bold, iar conținutul lucrării va fi
scris la două rânduri sub instituție;
- Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din
tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să
respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor;
- Fiecare lucrare va conţine obligatoriu bibliografie: autor, titlu, editură, localitate,
an;
- Lucrarea se va trimite organizatorilor în format electronic până la data de 12
aprilie 2019;
- Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori.
În cazul în care sunt doi autori pentru o lucrare, fiecare va primi diplomă.
Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere se vor trimite la adresa de e-mail:
simpozionltacraiova@yahoo.com
Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele
secţiunii pentru care este scris materialul. NUME_PRENUME_SEC1/2/3/4.
Persoanele din afara județului Dolj, care vor avea o participare indirectă la
activitate, vor trimite acordul de parteneriat în 2 exemplare, completate, semnate și
ștampilate prin poștă împreună cu un plic autoadresat si timbrat pentru a primi
diploma si CD-ul inscripționat cu lucrările participante. Persoanele din județul Dolj vor
aduce personal acordul de parteneriat la liceu.

Detalii suplimentare:
Prof. Borgovan-Cuţă Anişoara, multiplicator de informaţie europeană - tel.0723741363
e-mail: simpozionltacraiova@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAŢIONAL –
„EDUCAŢIA DE AZI PENTRU EUROPA DE MÂINE”
07.05.2019
Ediţia a II – a

Numele şi prenumele cadrului didactic:..........................................................
Titlul lucrării: ................................................................................................
Specialitatea: .................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ................................................................................
Localitatea .......................................... Judeţul...............................................
Telefon: .............................................
Mail: ..........................................................................................................
Participare:- directă
- indirectă

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova
Telefon 0351 / 170323, 0351 / 170343
Fax 0351 / 170323
E-mail demetrescucv2004@yahoo.com Web ltehautocraiova.licee.edu.ro
Nr………………..

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile acordului
a) Organizator - Liceul Tehnologic Auto, Craiova, reprezentat prin director - prof. Georgică BERCEA-FLOREA și
profesorii coordonatori: Anişoara BORGOVAN-CUŢĂ şi Cristina ANTON
b) Partener-Unitatea şcolară.........................................., reprezentată prin director prof. ...............................................
și colaborator prof. ...................................................................................................

2. Obiectivul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea organizării şi desfăşurării în
condiţii optime a Simpozionului Naţional „EDUCAŢIA DE AZI PENTRU EUROPA DE MÂINE”, Ediția a II-a.
3. Grup ţintă: cadre didactice, profesori, institutori, învăţători, educatori, instituţii publice, firme şi organizaţii non-profit.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Liceul Tehnologic Auto Craiova în calitate de organizator se obligă:
- să publice în timp util informaţiile necesare pregătirii şi organizării concursului şi simpozionului;
- să organizeze concursul şi simpozionul conform calendarului;
- să realizeze CD-ul cu ISBN cu lucrările prezentate în simpozion;
- să distribuie diplome participanţilor la concurs şi simpozion;
- să disemineze rezultatele concursului.
B) Partenerul se obligă:
- să mediatizeze concursul în şcoală şi în judeţ;
- să respecte calendarul concursului;
- să disemineze rezultatele concursului.
5. Durata acordului:
Prezentul acord se încheie în două exemplare şi se aplică începând cu data semnării acestuia de către parteneri şi
este valabil pe durata derulării acestuia, martie-mai 2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţiile de învăţământ din ţară.

Liceul Tehnologic Auto, Craiova
Director,
prof. Georgică BERCEA -FLOREA

Unitatea Școlară ...............................
Director,
prof. .........................................................

