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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  A  SIMPOZIONULUI  

”Erasmus+ schimbă vieți- resurse, impact și idei practice”  

 

ARGUMENT: 

Colegiul Silvic ,,Bucovina” Câmpulung Moldovenesc este un liceu cu profil 

tehnologic, care pregătește specialiști în domeniile servicii și resurse naturale și protecția 

mediului, derulând în anul 2022 un număr de 5 proiecte în domeniul Erasmus +.  

Dorim să realizăm o comunicare autentică atât la nivel profesor-profesor, cât și la 

nivelul profesor-elev. Comunicarea dintre diferite domeniile educaționale a devenit o tendință 

actuală care presupune o estompare a granițelor dintre diferitele profile educaționale. 

Transdiciplinaritatea a devenit absolut necesară pentru a înțelege modul cum funcționează 

această lume în permanentă schimbare și care nu mai permite școlilor să fie muzee ci să le 

transformă în spații active. Realitățile lumii cotidiene și a spațiului  economic nu mai permit 

individului să rămână blocat într-o stare, într-o condiție, deoarece viitorul aparține doar celui 

care este deschis spre o învățare pe tot parcursul vieții și o deschidere adaptabilă la angajare. 

Credem că acest eveniment este unul important deoarece intenționăm să creăm punți 

statornice între beneficiarii de experiențe Erasmus + și parteneri, între cadre didactice și între 

elevi. Pandemia de COVID și tot ceea ce a presupus ea, ne-au determinat să ne îndepărtăm 

unii de ceilalți, atât profesori de profesori, cât și profesori de elevi. Dorim ca dialogul care se 

va crea să fie unul educațional, unde învățarea va fi reciprocă și împărtășirea de bune practici 

să fie un punct de plecare pentru viitoare proiecte.  

Tema simpozionului – Erasmus+ schimbă vieți- resurse, impact și idei practice – 

este un alt argument care ne-a determinat să realizăm acest eveniment. Despre experiența 

Erasmus s-a vorbit, se vorbește și se va mai vorbi în diverse feluri și moduri. Se poate vorbi la 

mai toate disciplinele de învățământ – deoarece acest program, poate banal, este prezent în 

toată activitatea didactică și poate fi transpus în istoria mai nouă sau mai veche a fiecărei țări 

membră a programului. 

 

PRINCIPII APLICABILE 

În procesul de planificare și desfășurare a simpozionului se vor respecta următoarele principii: 

• TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și 

neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și 

comunicarea tuturor deciziilor. 



• ECHIDISTANȚĂ  – Toate persoanele și toate lucrările depuse sunt tratate în mod 

egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

• EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de 

orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 

caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice 

altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta 

sau orientarea sexuală.  

• ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 

independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile 

adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, 

la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la 

tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

• COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu participanții 

potențiali, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

• OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi 

în acord cu nevoile participanțiilor potențiali. 

Grupul țintă: 

- cadrele didactice, elevii, partenerii- furnizori de curs sau organizații host care sunt 

interesați de dezvoltarea profesională, de oportunități de formare prin programul 

Erasmus+. 

Perioada de înscriere: 20.05.2022-1.06.2022 

Data desfășurării: 16.06.2022 

 

Locul de desfășurare: Colegiul Silvic ,,Bucovina” Câmpulung Moldovenesc/ platforma on-

line  Google Meet  

 

Modalitate de participare: directă și indirectă 

 

Instituția organizatoare: Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc 

 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Esmovia Training, ITC Praga, Universal 

Mobility . 

 



Data şi modul de desfășurare: 16 iunie 2022, intervalul orar 10-15, online pe platforma 

Google Meet,  link-ul de participare va fi trimis participanților înscriși pe adresa de e-mail 

specificată la înscriere. 

Activitatea se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, servind la 

dezvoltarea profesională a participanților și la diseminarea rezultatelor proiectelor Erasmus+ 

derulate de Colegiul Silvic ”Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc în perioada 2020-2022:  

- ”CES- Calitate în economie și silvicultură”; 

- ”Strategii inovative pentru un mediu de învățare european”- 2020-1-RO01-KA101-

078841; 

- Proiectul numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010243; 

- Proiect numărul 2021-1-RO01-KA121-VET-000006466. 

Modul de desfășurare:  

Activitatea va cuprinde 

O sesiune de comunicări pe trei secțiuni: 

- Secţiunea I: Strategii inovative pentru un mediu de învățare european– sesiunea de 

comunicări care să facă referire la exemple de bune practici, experiențe din proiectele 

Erasmus+ domeniul Educație școlară; 

- Secţiunea a II-a : PoVEsTea unei educații pentru o carieră de succes. 

- Secțiune a III-a: Parteneriatul european un arc peste Europa.  

Modalitatea de înscriere 

 Înscrierea pentru toate secțiuni se va face prin transmiterea următoarelor documente: fișa 

de înscriere, declarația pe propria răspundere, acord prelucrare imagine, lucrarea în format pdf 

cu respectarea criteriilor de redactare stabilite prin prezentul regulament. 

Formularul de înscriere, acordul de parteneriat, acordul GDPR și lucrarea vor fi 

transmise în format digital la adresele de mai jos până la data de 1 iunie 2022. 

- olari_cris@yahoo.com pentru sectiunea I – Strategii inovative pentru un mediu de învățare 

european. 

-  ana.gavra@yahoo.com pentru Secţiunea a II-a : PoVEsTea unei educații pentru o carieră 

de succes și Secțiune a III-a: Parteneriatul european un arc peste Europa. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Sunt acceptate texte originale, care nu au fost publicate în alte lucrări. 
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REGULAMENT 

Obiectivele specifice 

- O1. Promovarea în rândul profesorilor și al elevilor a unor exemple de bune practici; 

- O2. Dezvoltarea a unor abilități didactice noi cu accent pe responsabilitate, planificare 

și organizare, leadership, comunicare și relaționare, muncă în echipă, încredere în sine 

etc.;  

- O3. Prezentarea unor activități didactice care funcționează cu succes în alte state 

europene și care pot fi adaptate la sistemul de învățământ românesc  

- O4. Stimularea și promovarea împărtășirii și utilizării în practică a experiențelor 

dobândite în urma proiectelor VET; 

- O5. Valorificarea rezultatelor proiectelor derulate în cadrul . 

- O6. Relatarea experiențelor cadrelor didactice, elevilor, formatorilor și instituțiilor 

host care au participat la mobilități în cadrul proiectelor Erasmus +, domeniile 

educație școlară și VET Colegiul Silvic ”Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc și de la 

alte instituții școlare înscrise la eveniment; 

Scopul este de a face cunoscute rezultatele proiectelor Erasmus+ și de a ne informa referitor 

la tendințele actuale europene în ceea ce privește domeniul educațional, care să facă față 

provocărilor viitoarelor generații, iar educabilii să devină adulți capabili să se integreze cu 

ușurință pe piața muncii.  

CE NE PROPUNEM?  

- Să împărtășim cunoștințe referitoare la strategiile și metodele didactice utilizate cu succes în 

alte state europene; 

- Promovarea unor exemple de bună practică în derularea și coordonare mobilităților 

Erasmus+. 

- Promovarea împărtășirii și utilizării în practică a experiențelor dobândite în urma proiectelor 

VET. 

- Relatarea experiențelor cadrelor didactice, elevilor, formatorilor și instituțiilor host care au 

participat la mobilități în cadrul proiectelor Erasmus +, domeniile educație școlară și VET. 

- Completarea unui chestionar de feed-back în urma derulării evenimentului care va fi 

distribuit in timpul sesiunii on-line prin intermediul funcției chat a platformei Google meet. 

 

 

 

 

 

 



RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR (Secțiunea I și Secțiunea a 

II-a): 

Lucrările vor respecta următoarele cerințe:  

• Lucrările pot fi redactate în limbile română sau engleză și vor avea max. 5 pagini; 

• Pagina va avea setată dimensiunea A4; 

• Setări pagină: sus, jos, dreapta – 2,5 cm, stânga – 3 cm; 

• Pentru titlul se va folosi Times New Roman 16, aliniat la centru, îngroșat (bold), cu 

spațierea 1,5 rânduri; 

• Sub titlu se vor preciza prenumele și numele autorului și școala de proveniență, 

folosindu-se fondul Times New Roman 10, cursiv (italic) cu spațierea  1,5 rânduri; 

• Conținutul lucrării e va folosi fondul Times New Roman 12, cu spațierea  1,5 rânduri; 

• Pentru paragrafe se va folosi aliniere stânga-dreapta, (justified), indendare stânga 0,3 

cm, prima linie 

• Sub-subcapitolele se vor scrie cu Times New Roman 12 îngroșat (bold), aliniat la 

stânga.  

• Tabelele se vor numerota și vor avea titlu, care va fi scris deasupra tabelului, centrat.  

• Figurile se vor numerota și vor avea titlu, care va fi scris dedesubt, centrat. 

• Notele de subsol si bibliografia vor fi redactate respectându-se rigorile specifice 

fiecărei limbi.  

• Pentru lucrările în limba română se vor folosi obligatoriu semnele diacritice. 

• Lucrările vor tehnoredactare în Microsoft WORD și vor fi salvate cu extensia .pdf, 

având denumirea nume_prenume_denumire_lucrare.pdf (denumirea va fi prescurtată) 

• d. Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din 

tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale din 

mobilitățile proiectelor Erasmus+ şi să respecte legislația în vigoare privind drepturile 

de autor.  

• e. Fiecare lucrare va conține obligatoriu bibliografie! 

 

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII: 

Data: 16.06.2022 

Intervalul orar: 10:00 – 15:00 

Programul activității: 

o 10:00 – 10:30 – Deschiderea simpozionului și alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor 

implicate; 

o 10:30 – 15:00 – Prezentarea lucrărilor pe secțiuni 

• PERSOANE DE CONTACT: 

Secțiunea I 

Prof. Olari Cristina, tel. 0742437452 



Secțiunea II și III 

 Prof. Gavra Ana: 0742921853 

Adresa de email: ana.gavra@yahoo.com 

 

SE ACORDĂ: 

1. Adeverință de participare la activitățile simpozionului Erasmus+ schimbă vieți- resurse, 

impact și idei practice; 

2. Adeverință publicare articol/studiu de specialitate/proiect educațional în volumul 

simpozionului cu ISBN; 

3. Acord de parteneriat 

4. Lucrare cu ISBN. 

 

Adeverințele, acordul și lucrarea vor fi transmise în format digital, pe adresa de e-mail 

cu care v-ați înscris. 

 

 

 

 


