,,ACTIVITĂȚILE ȘI REZULTATELE PROIECTELOR ERASMUS+"
-Workshop interjudețean8 mai 2020, ora 900
Instituția organizatoare: Liceul Tehnologic Auto, Craiova
Date de contact instituție: Bulevardul Decebal 105, Craiova, Dolj, tel. 0351/170323; 0351/170343,
Web: www.liceulautocraiova.ro
Argument
Workshop-ul se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la această dezbatere cu o
comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru proiectele Erasmus+.
În cadrul workshop-ului vor avea loc schimburi de bune practice, iar profesorii participanți vor
expune spre dezbatere diverse succese, probleme și riscuri în inițierea și implementarea proiectelor
Erasmus+ . Schimbul de informații poate fi utilizat atât de profesorii experimentați, cât si de cadrele
didactice care nu au inițiat proiecte Erasmus+ , dar iși doresc acest lucru.
Scopul workshop-ul este de a promova proiectele Erasmus+ .
Obiectivele specifice ale activităţii:
1. Diseminarea exemplelor de bună practică în domeniul proiectelor Erasmus+.
2. Identificarea riscurilor în inițierea și implementarea proiectelor Erasmus+.
3. Promovarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea alinierii şcolii româneşti la standardele
de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Înscrierea participanților se va face până la data de 27 aprilie 2020, ora 2000, pe baza FIŞEI DE
ÎNSCRIERE (Anexa 1), la adresa simpozionului workshopinterjudetean@gmail.com, cu mesajul
„Înscriere workshop”_nume_prenume, iar participarea este GRATUITĂ.
Lucrările se vor încadra în urmatoarele cerinţe:
a) Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
b) Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri;
c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, având ca tematică rolul,
importanța, activitățile și rezultatele proiectelor Erasmus+, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe
personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor;
d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu (dacă este cazul): bibliografie: autor, titlu, editură, localitate,
an.
Prezentarea lucrării se va face sub forma unui rezumat sau prezentare, iar la finalul activităţilor,
acesta se va depune la comisia de organizare a manifestării.
Diplomele de participare vor fi înmânate direct de la sediul liceului sau expediate poștal pe adresele
din fișa de inscriere.
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 și timbrat pentru a primi diploma de participare. Persoanele din județul Dolj vor aduce
personal acordul de parteneriat la liceu.
Dorim ca finalitatea acestei manifestări să constituie un real schimb de experienţă, prin transmiterea
către participanţi a rezultatului cercetării și experienței fiecăruia, în vastul domeniu al proiectelor
Erasmus+.
Parteneriatul cu unitățile școlare din județ si țară va consta in semnarea unui accord de parteneriat
(Anexa 2) și respectarea obligațiilor ce le revin conform acestuia.
Persoane de contact:
Prof. Troanță Nicoleta, tel.0720043064, e-mail: troantaniko@yahoo.com
Prof. Marinescu Mariana Cornelia, tel.0727 134 668, e-mail:raresyca@yahoo.com
Workshopul este înscris în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI
CULTURALE DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN/INTERJUDEŢEAN/ NAŢIONAL
/INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 ÎN JUDEŢUL DOLJ, poz 170

Anexa 1
FIȘA DE ÎNSCRIERE
,,ACTIVITĂȚILE ȘI REZULTATELE PROIECTELOR ERASMUS+"
-Workshop interjudețean-

Numele şi prenumele:_______________________________________________________
Unitatea de învăţământ:______________________________________________________
Localitatea:__________________________Judeţul________________________________.
Telefon fix/mobil___________________________________
Adresa de e-mail___________________________________
Adresa cadrului didactic (unde se doreşte primirea materialelor):______________________
__________________________________________________________________________
Tema_____________________________________________________________________
Modul de participare directă sau indirect__________________________________________
Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării (încadraţi): flipchard, calculator, videoproiector
___________________________________________________________________________

Anexa 2
Liceul Tehnologic Auto

Unitatea Școlară..........................

Craiova, jud. Dolj

Loc. ..........................., jud. .....................

Nr…………./……………….

Nr…………...../……………….....

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile acordului
a) Organizato- Liceul Tehnologic Auto, Craiova, reprezentat prin director-prof. BERCEA-FLOREA Georgică și
profesorii coordonatori: STĂNĂȘEL Georgică-Puiță, TROANȚĂ Nicoleta, și MARINESCU Mariana Cornelia
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 Workshopului interjudețean ACTIVITĂȚILE ȘI REZULTATELE
PROIECTELOR ERASMUS+.
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 Workshopului interjudețean;
- să organizeze Workshopului interjudețean conform calendarului;
- să distribuie diplome participanţilor la Workshopului interjudețean;
- să disemineze rezultatele Workshopului interjudețean.
B) Partenerul se obligă:
- să mediatizeze Workshopului interjudețean în şcoală şi în judeţ;
- să respecte calendarul evenimentului;
- să disemineze rezultatele Workshopului interjudețean.
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, aprilie-mai 2020.
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor metodice, ştiinţifice şi culturale şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Liceul Tehnologic Auto, Craiova

Unitatea Școlară ...............................

Director,

Director,

prof. Georgică BERCEA -FLOREA

prof. .........................................................

