CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA
ORGANIZEAZĂ

SIMPOZIONUL NAȚIONAL

„EcoSănătatea” – Proiecte pentru viitor
Bistrița, 31 mai 2018

Motto: „Sănătatea nu este

totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer)

Simpozionul este cuprins în Oferta de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului
Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2017-2018, la capitolul II, Activități
Metodico-Științifice și Culturale/II.1., Simpozioane/Sesiuni de referate și comunicări, pagina 8586.

ARGUMENT:
Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. În acest sens, statele
membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au decis în unanimitate ca țelul cel mai important
al lor să fie realizarea unei stări de bine și a unei calități superioare a vieții.
Dreptul la sănătate și la un mediu ambiant sănătos sunt drepturi pe care mulți cetățeni nu
le cunosc sau nu le acordă importanța cuvenită. Oamenii nu conștientizează că viața, sănătatea
lor, sănătatea generațiilor viitoare, depind de un mediu sănătos.
Prin tematică și conținut, simpozionul își propune promovarea unui stil de viață sănătos prin
conștientizarea în rândul copiilor, a tinerilor, a faptului că sănătatea este o valoare existențială
și o condiție indispensabilă pentru celelalte activități umane. De asemenea are ca obiectiv și
diseminarea bunelor practici în activități de voluntariat de către elevii din învățământul liceal și
post liceal și promovarea unei colaborări continue în cadrul educației nonformale prin intermediul
acestor activități de voluntariat.

Scopul simpozionului:
Asigurarea

dezvoltării durabile, generațiilor actuale și viitoare, și diseminarea bunelor

practici specifice domeniului, prin conștientizarea importanței protejării și conservării mediului
înconjurător

Obiective specifice:
1. Consolidarea capacităților cadrelor didactice de la toate treptele de învățământ în
vederea asigurării accesului la educație de calitate pentru toți prin schimbul de resurse
educaționale deschise într-un mod transparent și eficient.
2. Promovarea conceptului RED pe agenda publică.
Grup țintă:
Personal didactic din învățământul preuniversitar.

SECȚIUNI:
Secțiunea 1: Bune practici la Școala Postliceală Sanitară (articole și/sau studii științifice).
Moderator: Mușină Cristina-Angela, președinte OAMMR, Filiala Bistrița-Năsăud
Secțiunea 2. Diseminări/Proiecte/Parteneriate educaționale/ specifice temelor de educație
ecologică, educație pentru sănătate (prezentare PPT, Pretzzi, poveste digitală. etc).
Moderator: prof. Vultur Laura
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII SIMPOZIONULUI:
Data : 31 mai 2018 – ora 1430
Loc de desfășurare: Liceul Teoretic Sanitar Bistrița
Modul de participare: PARTICIPARE DIRECTĂ

RESPONSABILI DE ACTIVITATE
Prof. Bogdan Doina-Marilena, profesor metodist CCD-BN,
Prof. Ladar Claudia Simona, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița
INSTITUȚII ORGANIZATOARE/ DATE DE CONTACT:
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Strada B-dul. Independenței 24 (intrare prin
str. N. Bălcescu nr. 9), Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, Cod poștal 420184, Telefon: 0263237094, Fax 0263-234916, E-mail: ccd_bistrita@yahoo.com;
Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Strada Bd. Republicii, nr. 18-20, localitatea Bistrița, județul
Bistrița- Năsăud, Cod poștal 420057, Telefon: 0263-212919, 0263-213605, Fax 0263-213605,
E-mail sanitarbn@mail.com, Site http://sanitarbn.licee.edu.ro/

INSTITUȚII PARTENERE:
 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
 Școala Sanitară Postliceală ”Carol Davila”
 D.S.P. - Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud
 O.A.M.M.R. – Organizația Asistenților Medicali și Moașelor din România, Filiala
Bistrița-Năsăud

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR
Lucrările se vor încadra în următoarele cerințe:
-

Lucrarea va fi tehnoredactată în format A4, caractere Times New Roman, dimensiune 12,

la un rând, aliniat stânga-dreapta, cu margini de 20 mm; va avea maximum 10 pagini;
-

Fiecare lucrare va fi prezentată în format Word și PPT;

-

Titlul va fi scris cu majuscule, centrat, bold, TNR 14;

-

La două rânduri de titlu se menționează autorul/autorii;

-

Pe rândul următor se precizează unitatea școlară;

-

Se lasă două spații libere până la primul alineat al lucrării;

-

Bibliografia consultată se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare:
o

pentru suportul de curs: numele, prenumele, editura, localitatea, paginile;

o

penrtu articole: numele, prenumele, titlul cărții, localitatea, anul editării.

- Imaginile vor fi încadrate în text;
-

Paginile se vor numerota, în partea de jos-centru;

-

Lucrarea nu poate avea decât maxim doi profesori coordonatori;

-

Lucrările se redactează cu caractere românești și trebuie să respecte normele de

ortografie și punctuație;
-

Fiecare participant își asumă responsabilitatea privind originalitatea și dreptul de
proprietate intelectuală pentru materialele înscrise în concurs/simpozion.
Lucrările selectate și avizate de consiliile consultative în cadrul simpozionului național, o

să fie postate pe platforma RED a ISJ-BN.

Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu
respectă condițiile impuse de organizatori.

ÎNSCRIEREA se face în perioada 21.05.2018 – 28.05.2018 prin expedierea
documentului,

denumit

conform

următoarei

convenții:

numele_prenume_școala_denumirelucrare.doc

(denumirea

prescurtată)

doinamarilenabogdan@gmail.com,

la

adresele

de

e-mail

lucrării

va

fi

ladar_s@yahoo.com.
SUSȚINEREA LUCRĂRILOR:
Simpozionul se va desfășura la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița pe data de 31 mai 2018,
începând cu ora 14,30. Timpul alocat prezentării unei lucrări este de maxim 10 minute.

EVALUAREA SIMPOZIONULUI
Participarea va fi certificată prin adeverințe acordate cadrelor didactice prezente la activitate.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA SIMPOZION.

PERSOANE DE CONTACT :
Prof. Bogdan Doina-Marilena
Telefon: 0722381610
prof. Ladar Claudia Simona
telefon: 0743021497
VĂ AȘTEPTĂM!

