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Regulament 

 

Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus + 

Simpozion INTERNATIONAL 

EDIȚIA II 

Craiova, 03 martie 2021 
 

Activitatea este avizată în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE 

ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN /INTERJUDEŢEAN/ 

NAŢIONAL / INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 ÎN JUDEŢUL DOLJ, 

poziția 77. 

 

✓ NUMELE INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE:  Liceul ”Voltaire” CRAIOVA 

✓ DATA DESFĂŞURĂRII: 03 martie 2021 

✓ MOD DE ORGANIZARE: online, Google Meet 

✓ Persoane  de contact:  

prof. Neagoe Camelia e-mail: neagoecamelia@gmail.com  

prof Pandelică Iuliana email: paiulia@yahoo.com 

 

 

Obiectivul general al activităţii: diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice 

participante la proiectele internationale Erasmus+.   

Obiectivele specifice ale activităţii: 

• diseminarea informaţiilor obţinute prin participarea cadrelor didactice la proiectele 

interinternationale Erasmus+. 

• identificarea posibilităților de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase, în 

vederea abordării unor proiecte şi participării la programe europene 

• descoperirea și implementarea unor  noi norme de cooperare între cadrele didactice și 

părinți în vederea eficientizării educației copilului;  

•  realizarea unui schimb de idei, opinii, experiențe ale cadrelor didactice provenind din 

diferite localități ale tarii; 

• promovarea dimensiunii europene a educației în școala românească în vederea alinierii 

la standardele de calitate recunoscute la nivelul Uniunii Europene 

 

GRUP TINTA : Cadre didactice din învățământul preuniversitar (educatori, învǎţǎtori, 

institutori, profesori în învăţământul preșcolar/primar, profesori). 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Aspecte tehnico -ştiinţifice ale lucrărilor: 

a) Cerinţe ştiinţifice: 

Lucrările trimise de către cadrele didactice trebuie să reflecte scopul acestui simpozion: 

diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice participante la proiectele internationale 

Erasmus+.   
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Secţiunea I –„ Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiectele școlare”  - 

prezentări PPT sau pe alte suporturi media – Lucrările înscrise vor viza atingerea obiectivului: 

diseminarea activitati de formare Erasmus+, promovarea proiectelor europene, schimb de bune 

practici ; 

 

Secţiunea a II-a – „Competențe dobândite in cadrul proiectelor Erasmus+”.  – sesiune de 

referate - vor avea în vedere atingerea obiectivelor: dezvoltarea competenţelor profesionale şi 

personale  ale participanţilor, creşterea participării cadrelor didactice la programe ERASMUS+. La 

această secţiune vă invităm să descrieţi exemple de bune practici întâlnite în şcolile europene, pe 

care le-aţi vizitat în cadrul proiectelor Erasmus+ sau aspecte învăţate la cursurile din cadrul 

mobilităţilor Erasmus 

 

Secţiunea a III-a Exemple de bune practici (proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii 

practice, prezentări în PowerPoint, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se 

încadrează în tema simpozionului) 

 

Vor fi selectate doar lucrările al căror conţinut vizează aspect cu un gard de interes ridicat  

din tematica propusă, sunt originale, cuprind experienţe personale şi respecta legislaţia în 

vigoare privind drepturile de autor. 

 

b) Cerinţe tehnice în ceea ce priveşte realizarea lucrărilor 

• Vor avea între 2-4 pagini în format A4. 

• Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 

12, tehnoredactate la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta (Justify), margini egale de 2 cm, 

maxim 2 fotografii inserate în text. 

• TITLUL va fi scris folosind doar litere mari, aliniat central. 

• Sub titlul articolului (aliniere la dreapta, italic), vor fi menţionate: prenumele şi numele 

autorului, denumirea unităţii de învăţământ în care profesează. 

• Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: 

1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an; 

2. un rezumat de maximum ½ pagină. 

 

TRIMITEREA LUCRĂRILOR: 

✓ Lucrarea, însoţită de fişa de înscriere (anexa I), acordul de parteneriat  completat cu datele 

personale ale participantului (anexa II), un rezumat de ½ se vor trimite electronic, pana pe 

data de 28 februarie 2021 la urmatoarele adrese de e-mail:  SECTIUNEA 1 

paiulia@yahoo.com SECTIUNEA 2 lavinia_bur@yahoo.com SECTIUNEA 3: 

costeadaniellla@yahoo.com  

 

✓  Detalii trimitere email: Subiectul e-mailului se va denumi cu numele persoanei 

(persoanelor/autorilor) şi numele secţiunii pentru care este scris materialul. Aceeaşi 

denumire se va da şi fişierului din ataşament. Exemplu: dacă la conferință participă NUME 

PRENUME pentru secţiunea 1, atunci subiectul e-mailului va fi NUME_PRENUME – 

Sectiunea 1, iar fişierul atașat se va denumi la fel: NUME_PRENUME – Sectiunea 1. 

 

Lucrările trimise nu se restituie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul 

lucrărilor. 
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ANEXA I 

SIMPOZION INTERNATIONAL 

 

“ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Numele şi prenumele :  

Unitatea şcolară:  

Funcţia didactică:  

Secţiunea:  

Titlul lucrării:  

 

Mijloace necesare prezentării lucrării:  

Participare: online 

Adresa:   

Telefon:     

E-mail :  

Adresa la care doriţi să primiţi materialele:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lipfvoltaire@gmail.com
http://www.liceulvoltaire.ro/


MINISTERUL EDUCAȚIEI  
            LICEUL VOLTAIRE  

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România; 
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; 

Website: www.liceulvoltaire.ro, fax 0351413241, tel. 0351413242, 0770261755 

 

 4 

Liceul „Voltaire”                                                                    Şcoala …………………………….…    

Craiova, Str. Electroputere Nr. 21                                          ………………………………....              

Jud. Dolj                                                                                 Jud……………… 

Tel.fax: 0351413242                                                              Tel.:………………, fax …………..... 

e-mail: lipfvoltaire@gmail.com                                             e-mail: ................................................. 

Nr. înregistrare: .......................                                              Nr. înregistrare: ..................................... 

 

                                        

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat azi, ..................................... 

 

Părţile contractante:  

LICEUL  ”VOLTAIRE” CRAIOVA , reprezentat prin Director prof. dr.  Popi Dorina Loredana, 

si prof. Neagoe Camelia, prof. Pandelica Iuliana, în calitate de coordonatori, 

şi 

A) Scoala ...................................................................., reprezentată prin Director 

......................................... şi înv./inst./prof. .......................................... în calitate de Partener. 

 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi 

partener în vederea organizării şi desfăşurării simpozionului international “ Noi abordari 

educationale prin proiectele Erasmus +” 

 

Unitatea coordonatoare se obligă: 

• să informeze participanţii despre organizarea simpozionului; 

• să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere; 

• să respecte termenul de desfăşurare a simpozionului; 

• să trimită tuturor participanţilor diplomele de participare; 

• să asigure spaţiul corespuzător desfăşurării simpozionului; 

• să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară. 

 Grădiniţa/Şcoala/Liceul participant(ă) se obligă: 

• să respecte regulamentul desfăşurării simpozionului; 

• să mediatizeze simpozionul în instiuţia de învăţământ. 

   Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

     Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării 

simpozionului. 

 

               Aplicant,                                                                                      Partener                  

Liceul „Voltaire” Craiova                                                        .............................................. 

                Director,                                                                                      Director, 

Prof. Dr. Popi Dorina Loredana                                              ……………………………. 
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Anexa III 

FORMULAR DE SPONSORIZARE 

Simpozion International 

“ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” 

 

Activitatea este avizată în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE 

ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA NIVEL 

JUDEŢEAN/INTERJUDEŢEAN/NAŢIONAL/ INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 

2020 – 2021 ÎN JUDEŢUL DOLJ, poziția 77. 

 

 

Subsemnatul/a  ________________________________________________, de la 

_____________________________________________________________________, sunt de 

acord să sponsorizez cu suma de 20 RON fără publicare/25 RON cu publicare desfăşurarea  

simpozionului  “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” EDIŢIA II, Craiova, 

03.03. 2021  

 

 

                   Data,                                                                                                                     Semnătura, 

 

 

 

 

mailto:lipfvoltaire@gmail.com
http://www.liceulvoltaire.ro/

