COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
vă invită la

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

eTwinning – creativity and
innovation”

„

BECLEAN – 9 mai 2018
(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 88. De
asemenea, este activitatea nr.5 din cadrul proiectului național„IA ATITUDINE!”, ediția a V-a,
inclus în CAEN nr. 24985/22.01.2018, la pagina 8, nr.166, Domeniul Științific,
inițiatori și coordonatori: prof. Rus Alexandrina Corina și prof. Cîmpean Marika Emese)

INSTITUȚII PARTENERE:
Institutul de Științe ale Educației – Centrul Național eTwinning România
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud / Centrul Europe Direct BistrițaNăsăud
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Primăria Orașului Beclean

SECȚIUNI:

Concurs
pentru elevi:

Simpozion pentru cadre didactice:
Secțiunea II. Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună

Secțiunea I.
Concurs de
postere– „European
Herit@ge matters”
– secțiune pentru
elevi
https://padlet.com/
cimpean_emese/eur
opean_heritage_20
18

practică cu tema „eTwinning – creativity and innovation” – secțiune pentru
cadrele didactice (în limbile engleză și română)
https://padlet.com/cimpean_emese/eTwinning_symposium_2018
Secțiunea III. Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună
practică cu tema „Science education in Europe: linking eTwinning and
Scientix” – secțiune pentru cadrele didactice (în limbile română și engleză)
https://padlet.com/cimpean_emese/Scientix_symposium_2018
Secțiunea

IV.

Diseminări,

articole,

exemple

de

bună

practică

implementarea proiectelor Erasmus+
https://padlet.com/cimpean_emese/Erasmus
Secțiunea V.Atelier practic – „ eTwinning”- secțiune pentru cadrele didactice
(cu participare directă)

Formular de înscriere (valabil pentru toate secțiunile):
https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92

în

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI ȘI CONCURSULUI
INTERNAȚIONAL
„eTwinning – creativity and innovation”
ARGUMENT:
eTwinning este comunitatea profesorilor europeni, o comunitate activă, aflată în continuă
dezvoltare, un spațiu ce asigură crearea unor reale legături între școlile europene și elevii care învață și
se formează – în echipe transnaționale.
Proiectul „Ia atitudine!” a derulat în fiecare ediție activități menite să dezvolte creativitatea
elevilor, să faciliteze schimbul de bune practice între dascăli, să îmbunătățească în mod continuu
calitatea actului de predare-învățare-evaluare. Prin activitatea curentă am ales să promovăm valorile
europene, valorile eTwinning și Scientix.
SCOPUL: Stimularea interesului cadrelor didactice şi a elevilor pentru utilizarea proiectelor și a
platformei eTwinning ca spațiu de învăţare şi cooperare, în vederea îmbunătățirii constante a
procesului educativ.
GRUPUL ŢINTĂ:
Grupul țintă îl reprezintă:
▪

elevii din învăţământul primar (clasele P-IV), învățământul gimnazial (clasele V-VIII)
și învăţământul liceal (clasele IX –XII);

▪

cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI:
Simpozionul cuprinde următoarele secţiuni:
● I. Poster – „European Herit@ge matters” – secțiune concurs pentru elevi.
● II.Diseminări/Lucrări

științifice/Articole/Exemple

de

bună

practică

pe

tema

„eTwinning – creativity and innovation” – secțiune pentru cadrele didactice.
● III. Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică pe tema „Science
education in Europe – linking eTwinning and Scientix” – secțiune pentru cadrele
didactice.
● IV. Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică în implementarea
proiectelor Erasmus+
● V. Atelier practic – „eTwinning” (secțiune cu participare directă).

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Simpozionul și concursul se desfășoară la Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr.
83, jud. Bistrița-Năsăud, în data de 9 mai 2018, începând cu ora 12.00
INSTITUȚIA ORGANIZATOARE:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
DATE DE CONTACT INSTITUȚIE:
Colegiul Național „Petru Rareș”, Strada Obor, nr. 83, localitatea Beclean, județul BistrițaNăsăud, cod 425100, telefon/fax: 0263 343191; e-mail: cnprbeclean@yahoo.com
PERSOANĂ DE CONTACT:
Prof. Emese Cîmpean, ambasador eTwinning și Scientix
Telefon: 0742 309318
E-mail: cimpean.emese@yahoo.com
INSTITUȚII PARTENERE:
Institutul de Științe ale Educației – Centrul Național eTwinning România
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud / Centrul Europe Direct Bistrița-Năsăud
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Primăria Orașului Beclean
ȘCOLI PARTENERE:
Budapesti Műszaki Szakképzési CentrumPetrik Lajos Két Tanitási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma, Ungaria
Ecole „Saint Joseph Boondael”, Bruxelles, Belgia
Instituto Comprensivo „Barbera”, Italia
Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:


Dr. Simona Velea, Cercetător Științific II, Coordonator Pedagogic eTwinning România



Alexandra Aramă, Cercetător științific, Coordonator Național eTwinning România



Prof. Tabără Camelia, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud



Prof. Ioan Ioja, director al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud



Prof. Nicula Mircea Cristian, Director al Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean



Prof. Rus Alexandrina Corina, coordonator proiect, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean



Prof. Cîmpean Marika Emese, coordonator proiect, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean –
ambasador eTwinning și Scientix.

MODERATORI:
Secțiunea 1: Concurs de postere –„European Herit@ge matters” – secțiune pentru elevi
 Prof. dr. Cherhaț Adrian, Inspector de specialitate, I.S.J. Bistrița-Năsăud


Prof. Seserman Veturia, Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean, ambasador eTwinning

Secțiunea a II-a: Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică, pe tema
„eTwinning – creativity and innovation” – secțiune pentru cadrele didactice (în limbile engleză și
română)


Prof. Buboly Monica, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud



Prof. Găzdac Vasilica, Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva, ambasador eTwinning

Secțiunea a III-a: Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică cu tema
„Science education in Europe: linking eTwinning and Scientix” – secțiune pentru cadrele didactice
(în limbile română și engleză)


Prof. dr. Dan Aurelia, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud,
Educație permanentă



Prof. Lazea Ionela Camelia, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Bistrița, ambasador
eTwinning

Secțiunea a IV-a: Diseminări, articole, exemple de bună practică în implementarea
proiectelor Erasmus+


Prof. Hudrea Daniela, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud,
Proiecte Europene



Prof. dr. Gîmbuță Alina, Profesor metodist, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Secțiunea a V-a: .Atelier practic – „ eTwinning”- secțiune pentru cadrele didactice (cu
participare directă)


Prof. Salak Ramona, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud



Prof. Stanciu Daniel, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
o Pentru participarea la secțiunile concursului și/sau ale simpozionului este necesară
completarea formularului de înscriere și postarea materialelor

pe paginile Padlet

destinate secțiunii la care participați, până în data de 27 aprilie 2018, precum și
expedierea lucrărilor, împreună cu fișa de înscriere - prin poștă (data poștei: 27 aprilie
2018), pe adresa Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean (Str. Obor, nr. 83, Beclean,
BN, 425100). Vă rugăm să includeți un plic A4, autoadresat, pentru a primi diplomele în
original.
o Nu se percepe taxă de participare !

REGULAMENT
SECŢIUNEA I - Concurs de postere, afișe
Tema secțiunii: „European Herit@ge matters”
Participanți: copii de grădiniță și elevi ai claselor P - XII
Detalii privind desfăşurarea concursului:
● Fiecare profesor poate coordona cel mult 2 lucrări la fiecare subsecţiune;
● Elevii pot folosi orice tehnică de creație pentru realizarea posterului/afișului/colajului.
● Creați un poster/afiș despre „European Herit@ge matters” prin care să convingeți că
eTwinning reflectă valorile culturale ale statelor Uniunii Europene. În realizarea
produsului, valorificați într-o manieră creativă experiența voastră din cadrul
proiectelor europene.
● Formatul lucrării:
▪

Grădinițe: A4;

▪

Clasele P-IV – A4;

▪

Clasele de gimnaziu și liceu – A3.

● La această secțiune, așteptăm lucrări realizate individual de către elevi.
Data limită de încărcare a lucrărilor în format electronic și de expediere a acestora pe adresa
Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean: 27 aprilie 2018 (data poștei).

Pasul

1:

Materialele

elevilor

se

vor

încărca

aici:

https://padlet.com/cimpean_emese/european_heritage_2018
Pasul 2: Copiați adresa materialului încărcat de dvs. (veți avea nevoie de link la completarea
formularului de înscriere).
Pasul 3: Se va completa formularul de înscriere aici: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92
Pasul 4: Se vor expedia lucrările create de elevi, împreună cu fișa de înscriere și un plic A4
autoadresat și timbrat corespunzător (pentru primirea adeverințelor/diplomelor), pe adresa:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, Strada Obor, nr. 83, Localitatea Beclean, 425100
Pentru simpozionul eTwinning, (în atenția prof. Emese Cîmpean)
Observație: Vă rugăm să trimiteți plicurile simplu (nu colete, nu recomandate!). Nu ne asumăm
răspunderea trimiterii dovezilor de participare în cazul în care nu se respectă pașii de mai sus!

Criterii de evaluare:
 Design (Informația este ușor de citit? Informația este organizată? Informația este prezentată
într-un mod atractiv?);
 Conținut (Informațiile prezentate sunt corecte, corente, sintetizate? Sunt ilustrate valorile
europene? Este valorificată experiența proprie de colaborare în cadrul proiectelor eTwinning?);
 Originalitate/Creativitate/Impact.
SECŢIUNEA II
Tema secțiunii: „eTwinning – creativity and innovation” - diseminări, articole, lucrări științifice,
exemple de bună practică
Participanți: cadre didactice
Detalii privind desfăşurarea simpozionului
La această secțiune așteptăm de la dumneavoatră diseminări, articole, lucrări
științifice, exemple de bună practică legate de experiența eTwinning.
Data limită de încărcare a lucrărilor în format electronic și de expediere a
acestora pe adresa Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean: 27 aprilie 2018 (data poștei).
Pasul 1: Materialele realizate de cadrele didactice se vor încărca aici:
https://padlet.com/cimpean_emese/eTwinning_symposium_2018
Pasul 2: Copiați adresa materialului încărcat de dvs. (veți avea nevoie de link la completarea
formularului de înscriere).

Pasul 3: Se va completa formularul de înscriere aici: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92
Pasul 4: Se va expedia materialul realizat de dvs, pe CD, împreună cu fișa de înscriere și un plic A4
autoadresat și timbrat corespunzător (pentru primirea adeverințelor/diplomelor), pe adresa:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, Strada Obor, nr. 83, Localitatea Beclean, 425100
Pentru simpozionul eTwinning, (în atenția prof. Emese Cîmpean)

SECŢIUNEA a III-a
Tema sețiunii: „Science education in Europe – linking
eTwinning and Scientix”- diseminări, articole, lucrări științifice,
exemple de bună practică
Participanți: cadre didactice
Detalii privind desfăşurarea simpozionului
La această secțiune așteptăm de la dumneavoatră diseminări, articole, lucrări științifice, exemple de
bună practică legate de experiența eTwinning și Scientix.
Data limită de încărcare a lucrărilor în format electronic și de expediere a acestora pe adresa
Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean: 27 aprilie 2018 (data poștei).
Pasul 1: Materialele realizate de cadrele didactice se vor încărca aici:
https://padlet.com/cimpean_emese/Scientix_symposium_2018
Pasul 2: Copiați adresa materialului încărcat de dvs. (veți avea nevoie de link la completarea
formularului de înscriere).
Pasul 3: Se va completa formularul de înscriere aici: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92
Pasul 4: Se va expedia materialul realizat de dvs, pe CD, împreună cu fișa de înscriere și un plic A4
autoadresat și timbrat corespunzător (pentru primirea adeverințelor/diplomelor), pe adresa:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, Strada Obor, nr. 83, Localitatea Beclean, 425100
Pentru simpozionul eTwinning, (în atenția prof. Emese Cîmpean)
Recomandări privind redactarea lucrărilor:
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
•

pot avea maximum doi autori;

•

conţinutul lor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica
propusă, să fie originale/să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în
vigoare privind drepturile de autor;

•

să transmită într-o manieră riguroasă și coerentă rezultatele unor cercetări, ale unor
practici, experiențe, reflecții personale, îmbinând teoria (10-30% ) cu exemplele de
bune practici, relevante pentru tematica propusă.

Recomandări tehnice :
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
•

Vor fi scrise în Microsoft Word și vor încărcate ca documente Word - cu extensia
doc/docx (nu încărcați pdf-uri sau prezentări PPT!);

•

Vor avea între 3 și 5 pagini în format A 4;

•

Titlurile vor fi scrise cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 14,
bold;

•

La două rânduri de titlu, în partea dreaptă se vor scrie autorul/coautorul, unitatea de
învăţământ), localitatea (oraș/sat, județ );

•

La două rânduri de autor, conținutul lucrărilor va fi scris cu caractere Times New
Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;

•

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:
o pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul, editura, localitatea, paginile;
o pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei (între
ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.

•

Imaginile vor fi încadrate în text (nu mai mult de patru);

•

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

Organizatorii simpozionului/concursului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care
nu respectă condiţiile de redactare, originalitate şi legea dreptului de autor.
SECŢIUNEA a IV-a
Tema secțiunii: Diseminări, articole, exemple de bună practică în implementarea proiectelor
Erasmus+
Participanți: cadre didactice
Detalii privind desfăşurarea simpozionului
La această secțiune așteptăm de la dumneavoatră diseminări, articole, lucrări științifice, exemple de
bună practică legate de experiența dvs. în derularea proiectelor Erasmus +. Pot fi articole de
diseminare/prezentări ale proiectelor etc.
Data limită de încărcare a lucrărilor în format electronic și de expediere a acestora pe adresa
Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean: 27 aprilie 2018 (data poștei).

Pasul 1: Materialele realizate de cadrele didactice se vor încărca aici:
https://padlet.com/cimpean_emese/Erasmus
Pasul 2: Copiați adresa materialului încărcat de dvs. (veți avea nevoie de link la completarea
formularului de înscriere).
Pasul 3: Se va completa formularul de înscriere aici: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92
Pasul 4: Se va expedia materialul realizat de dvs. pe CD, împreună cu fișa de înscriere și un plic A4
autoadresat și timbrat corespunzător (pentru primirea adeverințelor/diplomelor), pe adresa:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, Strada Obor, nr. 83, Localitatea Beclean, 425100
Pentru simpozionul eTwinning, (în atenția prof. Emese Cîmpean)
Recomandări privind redactarea lucrărilor:
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
•

pot avea maximum doi autori;

•

conţinutul lor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica
propusă, să aibă originalitate/ să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia
în vigoare privind drepturile de autor;

•

să transmită într-o manieră riguroasă și coerentă rezultatele unor cercetări, ale unor
practici, experiențe, reflecții personale, îmbinând teoria (10-30% ) cu exemplele de
bune practici, relevante pentru tematica propusă.

Recomandări tehnice :
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
•

Vor fi scrise în Microsoft Word și vor încărcate ca documente Word - cu extensia
doc/docx (nu încărcați pdf-uri sau prezentări PPT!);

•

Vor avea între 3 și 5 pagini în format A 4;

•

Titlurile vor fi scrise cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 14,
bold;

•

La două rânduri de titlu, în partea dreaptă se vor scrie autorul/coautorul, unitatea de
învăţământ), localitatea (oraș/sat, județ );

•

La două rânduri de autor, conținutul lucrărilor va fi scris cu caractere Times New
Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;

•

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare:
o pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul, editura, localitatea, paginile;
o pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (cu italice), numele revistei (între
ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.

•

Imaginile vor fi încadrate în text (nu mai mult de patru);

•

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

Organizatorii simpozionului/concursului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care
nu respectă condiţiile de redactare, originalitate şi legea dreptului de autor.
SECŢIUNEA a V-a
Tema sectiunii: Atelier practic „ eTwinning”- secțiune pentru cadre didactice (cu participare
directă)
Participanți: cadre didactice
Detalii privind desfăşurarea workshopului
La această secțiune ne dorim informarea cadrelor didactice în legătură cu
portalul eTwinning. Participanți vor afla despre oportunitățile oferite de
platforma eTwinning (formare profesională, proiecte eTwinning, certificate de calitate, școală
eTwinning etc). În măsura în care aveți întrebări/nelămuriri/doriți să insistăm asupra unui anumit
aspect legat de activitatea eTwinning, vă rugăm să specificați în caseta de observații din formularul
de înscriere.)
Data limită de înscriere: 27 aprilie 2018.
Observație: Ne rezervăm dreptul de a încheia procesul de înscriere la acest atelier în
momentul în sunt înscrise 40 de persoane.
Pasul 1: Se va completa formularul de înscriere aici: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92;
Pasul 2: Se va trimite un e-mail, pe adresa cimpean.emese@yahoo.com, cu subiectul: „Înscriere
atelier practic eTwinning 2018”.

Alte aspecte organizatorice:
❖ Diplomele elevilor și adeverințele cadrelor didactice (pentru cei care participă indirect) vor fi
trimise până în data 15 iunie 2018 (data poștei);
❖ Nu se admit contestaţii. Lucrările premiate vor fi păstrate timp de un an în arhiva școlii;
❖ Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs și pot fi utilizate în broșurile, materialele de
diseminare ale evenimentului (cu specificarea autorului acestora);
❖ Vor fi publicate doar lucrările care corespund criteriilor științifice și tehnice specificate în
regulament;
❖ Fiecare participant își asumă responsabilitatea privind originalitatea și dreptul de proprietate
intelectuală pentru materialele înscrise în concurs/simpozion;

❖ Un cadru didactic poate înscrie cel mult 3 elevi la secțiunea 1, cu condiția să înscrie un material
propriu la una din secțiunile pentru cadrele didactice.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚII:
● 12:00 – 13:00 - Primirea participanţilor şi a invitaţilor
● 13:00 – 13:30 - Întâlniri în plen Alocuţiuni : reprezentanţi ai I.S.J; reprezentanţi ai C.C.D;
reprezentanți ai I.S.E.; ambasadori eTwinning, parteneri, organizatori
● 13:30 - 15:30 - Lucrări în plen I - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni. Workshop
● 13:30 – 15:30 Vizitarea expoziției cu produsele realizate de elevi în cadrul concursului
● 15.30-16.00 – Pauză de cafea
● 16.00-16.30 – Festivitatea de premiere a elevilor
● 16.30 - Lucrări în plen II - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni. Workshop
Notă:
La concurs (secțiunea I) se acordă premii şi menţiuni în conformitate cu Metodologia-cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, fără a depăși însă procentul de 30% din
numărul total de concurenți.
La secțiunile simpozionului (II-V) se acordă diplome de participare.
Participanţii îşi dau acordul, prin înscrierea la concurs/simpozion ca aceste materiale să fie
folosite, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligație din partea administratorilor website-ului sau a
organizatorului concursului) pe site-ul proiectului, în cărțile/broșurile acestuia și pe orice alte canale
media, dacă organizatorii consideră necesar acest lucru.
Prin înscrierea lucrărilor în concurs/simpozion, participanţii sunt de acord cu termenii şi
condiţiile din acest Regulament şi se supun acestora, devenind singurii răspunzători pentru conţinutul
şi tipul materialelor trimise. Participantul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau
indirecte care pot apărea ca urmare a participării la acest concurs/simpozion.
În cazul în care participați la mai multe secțiuni, veți expedia prin poștă o singură fișă de înscriere
și toate materialele într-un singur plic (pe un singur CD/DVD, după caz).

Nu se percepe taxă de participare la concurs/simpozion.

Pași pentru înscriere - sinteza:
1. Încărcați materialul dvs./al elevului pe pagina destinată secțiunii la care participați (în cazul în
care vă înscrieți la mai multe secțiuni, completați fișa de înscriere de fiecare dată)
Secțiunea

I.

Concurs

de

Padlet pentru postarea
materialelor în format
electronic

postere–

„European https://padlet.com/cimpean_

Herit@ge matters” – secțiune pentru elevi

emese/european_heritage_2
018

Formular
de înscriere
electronic

https://goo.
gl/forms/rX
6cUuatRnx
e5Ui92

Adresa școlii,
pentru
expedierea
materialelor
înscrise în
concurs

Colegiul
Național
„Petru

Secțiunea II. Diseminări/Lucrări
științifice/Articole/Exemple de bună

https://padlet.com/cimpean_

Rareș”

practică cu tema „eTwinning – creativity

emese/eTwinning_symposiu

Beclean

and innovation” – secțiune pentru cadre

m_2018

didactice (în limbile engleză și română) –

83

cu participare direct și indirectă
Secțiunea

III.

Beclean, BN,

Diseminări/Lucrări https://padlet.com/cimpean_

științifice/Articole/Exemple

Str. Obor, nr.

de

bună emese/Scientix_symposium

practică cu tema „Science education in _2018
Europe: linking eTwinning and Scientix”

425100
(În atenția
prof. Emese
Cîmpean)

– secțiune pentru cadre didactice (în limbile
română și engleză)
Secțiunea

IV.

Diseminări,

exemple

de

bună

articole, https://padlet.com/cimpean_

practică

în emese/Erasmus

implementarea proiectelor Erasmus +
V. Atelier practic–„eTwinning” (secțiune Nu este cazul, participarea
pentru
directă)

cadre

didactice-cu

participare este fără lucrare. La atelierul
practic se acceptă doar
participarea directă!

2. Completați formularul de înscriere online, la adresa: https://goo.gl/forms/rX6cUuatRnxe5Ui92
3. Expediați materialele dvs. împreună cu această fișă de înscriere, la adresa Colegiului Național
„Petru Rareș” Beclean (Str. Obor, nr. 83, Beclean, BN, 425100), însoțite de un plic A4, autoadresat și
timbrat corespunzător.
4. Data limită pentru trimiterea materialelor (electronic și prin poștă): 27 aprilie 2018.
5. Dacă aveți dificultăți în completarea formularului/încărcarea materialelor pe paginile destinate
secțiunilor la care participați, sunați la nr. 0742309318!
Vă așteptăm cu drag!

ȘCOALA: …..........................……….................……..
ADRESA: .........................………………....................NR.ÎNREG. .............…………….
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL
„eTwinning – creativity and innovation”
BECLEAN, 9 mai 2018
Numele si prenumele cadrului didactic coordonator: ………………...............………………………
Unitatea şcolară: …………………………………………………………………..............…………..
Adresa de corespondenţă: ……………………….………………………............……………………
Localitatea: ……………………..…………… Judeţul: .........………………………………………..
Adresa de e-mail: …………………………………….. Telefon: …………………………...
Înscriere concurs elevi:
Nr.
crt.

Numele si prenumele elevului

Secțiunea

Titlul lucrării

Clasa

Înscriere simpozion:
➢ Participare cu lucrare (secțiunile II-IV)
o Participare directă
o Participare indirectă (prin trimiterea lucrării/doar pentru participanții din alte județe).
Titlul lucrării:_________________________________________________________
Coautor (dacă este cazul) ________________________________________________
Secțiunea la care se încadrează lucrarea:
o II.Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică pe tema „eTwinning –
creativity and innovation” – secțiune pentru cadre didactice.
o III.Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică pe tema „Science
education in Europe – linking eTwinning and Scientix” – secțiune pentru cadre didactice.
o IV.Diseminări/Lucrări științifice/Articole/Exemple de bună practică legate de implementarea
proiectelor Erasmus + – secțiune pentru cadre didactice.
Modul de prezentare a lucrării (PPT/poster/alte forme) pentru cei cu participare directă:
_______________________
➢ Participare fără lucrare (secțiunea V) – atelier practic (la această secțiune se poate participa
doar direct, există un număr de 40 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierilor)
o Da
0 Nu
Prin înscrirea lucrărilor, sunteți de acord ca acestea să fie publicate pe site-urile proiectului/în materialele de diseminare/cărțile acestuia, cu menționarea autorilor,
conform regulamentului simpozionului.

Director,
_____________

Cadru didactic coordonator,
____________________

