CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA
CLUBUL LIONS BISTRIȚA

SIMPOZION NAȚIONAL

„EcoSănătatea - Proiecte spre viitor”
Ediția a II-a
28 februarie 2019, ORA 14,30
LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA

Apărarea și ameliorarea mediul înconjurător, obiective primordiale ale
educației generațiilor prezente și viitoare. (Conferința Națiunilor Unite)

Simpozionul este cuprins în Oferta de formare continuă, proiecte și activități a Casei
Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2018-2019, la capitolul II,
Activități Metodico-Științifice și Culturale/II.1., Simpozioane/Sesiuni de referate și comunicări,
pagina 97.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

I. ARGUMENT:
Dreptul la sănătate și la un mediu ambiant sănătos sunt drepturi fundamentale ale omului.
În acest sens, statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care are rolul de
menținerea în cea mai bună stare a sănătății populațiilor pe glob, au hotărât atingerea
nivelului de sănătate cel mai înalt de toți oamenii, starea fizică și psihică, pentru a putea
deveni productivi și folositori societății.( https://www.oamr.ro/organizatia-mondiala-a-sanatatii/)
Simpozionul își propune diseminarea bunelor practici rezultate din activitățile de
voluntariat desfășurate de către cadrele didactice, precum și promovarea unei colaborări

continue între actorii educației formale și non-formale. Tematica și conținutul creează un
mediu favorabil formării unui stil de viață sănătos prin conștientizarea faptului că sănătatea
este o valoare existențială și o condiție indispensabilă pentru celelalte activități umane.
II. OBIECTIVUL GENERAL:
Formarea unei imagini globale și realiste privind noile educații, prin diseminarea de bune
practici.
III. OBIECTIVE SPECIFICE:

Consolidarea competențelor didactice în vederea asigurării unei educaţii de calitate
pentru toţi;

Argumentarea, prin exemple concrete, a necesităţii de a adopta un stil de viață sănătos,
sănătatea având o valoare existențială și o condiție indispensabilă pentru celelalte activități
umane, din perspectiva mediului şcolar şi a particularităţilor sale;

Stimularea comunicării şi colaborării între partenerii educaţionali;

Valorizarea resurselor educaționale deschise.
IV.
Grupuri țintă:
Personal didactic din învățământul preuniversitar, membri ai comunității locale.
V.

SECŢIUNI:

Secțiunea 1:
Noile educații - cerințe ale lumii contemporane din perspectiva dezvoltării durabile
(articole și /sau studii științifice - prezentare digitală)
Moderator: As. Mușină Cristina
Secțiunea 2:
Diseminări Proiecte/Parteneriate educaționale specifice temelor de educație pentru
mediu, educație pentru sănătate, educație nutrițională, acțiuni de voluntariat
(prezentare PPT, Prezi, poveste digitală)
Moderator: prof. Vultur Laura
VI.

DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII SIMPOZIONULUI:
Data : 28 februarie 2019 – ora 1430
Loc de desfășurare: Liceul Teoretic Sanitar Bistrița
Modul de participare:

PARTICIPARE DIRECTĂ a personalului didactic din învățământul preuniversitar, membri ai
comunității locale din judeţul Bistrița-Năsăud.
PARTICIPARE INDIRECTĂ a personalului didactic din învățământul preuniversitar, membri ai
comunității locale din țară.

VII. RESPONSABILI DE ACTIVITATE
Prof. metodist Bogdan Doina -Marilena, CCD Bistrița-Năsăud
Prof. Ladar Claudia-Simona, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița
Inspector școlar prof. Bălan Daiana, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

VIII. Recomandări privind redactarea lucrărilor
Lucrările vor fi redactate respectând următoarele cerinţe obligatorii:
1. Fiecare lucrare va avea 2-10 pagini, format A4, margini de 2 cm;
2. Tehnoredactare Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, trebuie să
respecte normele de ortografie și punctuație; corp de literă 12, tehnoredactare la 1 rând; titlul
centrat, corp literă 14, bold; la un rând de titlu, autorul/autorii, şcoala, localitatea, aliniat
dreapta, corp literă 11, bold, imaginile vor fi încadrate în text; paginile se vor numerota, în
partea de jos- centru;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă, să aibă originalitate, poate să cuprindă experienţe personale. Autorii poartă
răspunderea integrală cu privire la originalitatea lucrărilor şi la respectarea dreptului de autor;
4. Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie (autor, titlu lucrare, editură, localitate, an).
5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o adeveință de
participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate (participanţii din judeţul BistrițaNăsăud);
6. Fiecare lucrare, va fi însoţită de un rezumat de maxim o pagină (A4), conform
recomandărilor privind redactarea lucrărilor, poate conține o imagine încadrată în text, pentru
a fi publicate în revista în format electronic (CD) sub titlul „EcoSănătatea – Proiecte spre
viitor”.
7. Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru originalitatea lucrărilor cu care participă la
simpozion şi respectarea dreptului de autor.
Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
cerințele formulate mai sus.
 Lucrările selectate vor fi înaintate consiliile consultative ale disciplinelor, în vederea avizării
ca Resursă Educațională Deschisă(RED).
IX.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR
Se face în perioada 11.02.2019 – 25.02.2019 prin expedierea la adresele de e-mail
doinamarilenabogdan@gmail.com, ladar_s@yahoo.com. Participanţii vor completa şi vor
transmite electronic, odată cu lucrarea, fişa de înscriere_profesori (Anexa 1).
X.
SUSŢINEREA LUCRĂRILOR:
Simpozionul se va desfășura la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița pe data de 28 februarie 2019,
începând cu ora 14,30. Timpul alocat prezentării unei lucrări este de 5-10 minute.
XI.

EVALUAREA SIMPOZIONULUI

Participarea va fi certificată prin adeverinţe eliberate de Casa Corpului Didactic a Județului
Bistrița-Năsăud.
XII. INSTITUȚII ORGANIZATOARE/ DATE DE CONTACT:
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Strada B-dul. Independenţei 24 (intrare
prin str. N. Bălcescu nr. 9), Bistriţa, județul Bistriţa-ăsăud, Cod poştal 420184, Telefon: 0263237094, Fax 0263-234916, E-mail: ccd@ccdbn.ro ; www.ccdbn.ro
Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Strada Bd. Republicii, nr. 18-20, localitatea Bistrița, județul
Bistrița- Năsăud, Cod poştal 420057, Telefon: 0263-212919, 0263-213605, Fax 0263-213605,
E-mail sanitarbn@mail.com, Site http://sanitarbn.licee.edu.ro/

XIII.




INSTITUȚII PARTENERE:
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Liceul Teoretic Sanitar Bistrița
Clubul Lions Filiala Bistrița

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

