SUSTENABILITATE ÎN EDUCAȚIE
PRIN
PROIECTE ETWINNING ȘI ERASMUS+

-SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE
NAȚIONALĂAcest simpozion este realizat cu sprijinul eTwinning
România

Inițiatori: Ambasador eTwinning România, prof. Nicoletta Huștiuc,
Șc. Gim. Nr. 3 Cugir/G.P.N. Vinerea
Ambasador eTwinning România, prof. Corina Voicu, Liceul Tehnologic Aiud

Organizatori:
Școlile eTwinning: Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir
Liceul Tehnologic Aiud

Parteneri/Colaboratori: Inspectoratul Școlar Județean Alba
Casa Corpului Didactic Alba
eTwinning România

Cadre didactice
Organizatori:
Școlile eTwinning: Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, director, prof. Anca Stela Țîrlea,
director adjunct, prof. Laura Teban, consilier educativ, prof. Mihaela Szilagyi-Tomoiu, prof.
Nicoletta Huștiuc, ambasador eTwinning România, prof. Luminița Enescu
Liceul Tehnologic Aiud, director, prof. Gheorghe Suciu, prof.
Corina Valentina Voicu, consilier educativ, ambasador eTwinning România
Parteneri/Colaboratori:
Inspectoratul Școlar Județean Alba:
inspector proiecte europene, prof. Alina Miron
Casa Corpului Didactic Alba: director, prof. Carmen Vasilca, metodiști: prof. Ligia Oros,
prof. Maria Nandrea, prof. Bianca Treger, prof. Monica Crișan

eTwinning ROmânia

Data desfășurării:
Perioada trimiterii materialelor: Aprilie-mai 2022
Activitatea online: întâlnire pe meet, 18 mai 2022
Finalizare publicație online: termen 15 iulie 2022
Trimitere certificate participare: termen 31 iulie 2022
Grup țintă: cadre didactice din învățământul: preșcolar, primar, gimnazial,
liceal, bibliotecari, informaticieni din întreaga țară

Scopul simpozionului:
Valorificarea proiectelor educaționale internaționale de tip eTwinning și
Erasmus+ prin diseminare și schimb de bune practici

Obiectivele simpozionului:

*valorificarea experiențelor dobândite de cadre didactice participante la proiecte
de tip eTwinning și Erasmus+;
*împărtășirea experienței personale prin participare la acțiuni, activități, ateliere,
simpozioane, seminarii eTwinning și Erasmus+;
*schimb de bune practici prin derularea proiectelor și activităților eTwinning și
Erasmus+;
*facilitarea schimbului de idei bazate pe bune practici derulate de cadre
didactice, schimb de idei bazat pe studiu de specialitate în domeniul
sustenabilității (pe toate cele 4 paliere ale sustenabilității: cultură, societate,
economie, ecologie), corelat cu idei care se pot aplica sau au fost deja aplicate
în practică.

Nota: la simpozion pot participa și cadre didactice care nu au desfășurat
activități sau proiecte eTwinning sau Erasmus+, dar doresc să participe la așa
ceva, propunand activități pe care le-au derulat sau urmează să le deruleze.

Condiții de participare:
*La simpozion pot participa cadre didactice care trimit în perioada , 1 martie aprilie lucrarea în format electronic maxim 3 pagini și un scurt rezumat, max o
pagină, în format ppt.
*Activitatea online va cuprinde sesiune de prezentare din partea organizatorilor
și scurte intervenții ale participanților doritori, prezentarea platformelor
eTwinning și Erasmus+, cu durata de 1h, astfel încât organizatorii trebuie să
condenseze materialele primite pentru a se încadra în timp.
*Întreaga activitate este derulată sub egida eTwinning România, care va oferi
participanților certificate pentru participare.
*Auxiliarul cu ISBN va apărea pană la data de 31 iulie, alături de certificate, în
mail, așa încât în funcție de adresa de mail pe care participanții o vor folosi în
formularul de înscriere online să o poată verifica și eventual confirma primirea.

*Lucrarea trebuie să fie redactată cu următoarele cerințe:
Titlul și autorul Times New Roman, 14, bold, la două rânduri de titlu autorul, la
un rand de autor și instituție, localitate, județ, textul lucrării. Preferăm materiale
originale, din activitatea propriu-zisă, nu lucrări copiate, promovăm bune
practici ale participanților, nu ale altora.
Dacă se folosește, puteți scrie și bibliografia la sfârșitul lucrării. Lucrarea
trebuie să aibă maxim 4 pagini. Puteți insera fotografii, dar numai dacă sunt în
cuprinsul lucrării, nu la început sau la sfârșit.
Rezumatul constă într-un ppt de max 2 slide-uri, însoțite de fotografii, dacă
aveți și doriți să folosiți.
Rezumatul se trimite alături de lucrare într-un mail, care va avea la textul
mesajului numele dvs-simpozion eTwinning-Erasmus.
Lucrarea și rezumatul se trimit la adresa eTwinningalba@gmail.com
Cei care nu respectă condițiile nu vor avea lucrarea publicată. Vă așteptăm cu
drag!
Urmăriți pagina noastră de facebook
eTwinning Alba, grupul eTwinning la școală!
Informații suplimentare la:
prof. Nicoletta Huștiuc, 0735186271
sau la adresele: gradivinerea@yahoo.com, eTwinningalba@gmail.com

