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INVITATIE 
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE” 

Vineri, 17 iunie 2016, ora 13.00 

Şcoala Gimnazială ”Decebal”, str. Nicolae Titulescu nr. 64, Craiova, 

 

 Argument, justificare, context (analiza de nevoi)   
    Prezenta activitate îşi propune conştientizarea cadrelor didactice cu privire la rolul pe care ȋl au  ȋn  promovarea    unui stil 
de viaţă sănătos (susţinerea importanţei dietei şi nutriţiei ,  efectele lor pe termen lung), a unui stil de viaţă activ (susţinerea 
importanţei unei vieţi active din punct de vedere fizic şi mental ), a unui stil de viaţă LightGen( găsirea unor soluţii individuale 
pentru creşterea înţelegerii şi a solidarităţii între generaţii),   în soluţionarea nevoilor societăţii. 

 Obiectivul general al activităţii/Scopul: 
Evidenţierea  unor   exemple de buna  practică  referitoare   unui stil de viaţă sănătos de-a lungul întregii vieţi cu un efect 

direct asupra creşterii motivaţiei de a fi implicaţi activ în problemele comunităţii căreia aparţinem. 
 Obiectivele specifice ale activităţii: 
 Promovarea atitudinilor pozitive, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane în general şi promovarea 

unui stil de viaţă sănătos în special; 
 Identificarea modalităţilor de concepere, realizare şi evaluare a activităţilor extracurriculare de promovare a unui stil 

de viaţă sănătos; 
 Dezvoltarea   comportamentelor adecvate  activităţilor specifice  celor patru nivele: 

1. Stil de viaţă activ- susţinerea importanţei unei vieţi active din punct de vedere fizic şi mintal; 
2. Stil de viaţă sănătos- susţinerea importanţei dietei şi nutriţiei şi efectele lor pe termen lung ; 
3. Stil de viaţă LightGen- găsirea de soluţii pentru creşterea înţelegerii şi a solidarităţii între generaţii ; 
4. Schimb de experienţă şi bune practici . 

 Diseminarea activităţilor şi proiectelor pe tema promovarii unui stil de viaţă sănătos ; 
 Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice interesate  de cunoştinţele şi competenţele practice din 

domeniul nutriţiei, alimentaţiei sănătoase şi al stilului de viaţă sănătos. 
 

Materiale care intra in lucrarile conferintei: 
 Document word –maxim 3 pagini,  
 prezentări Power Point,  
 înregistrare video,  
 poster,  
 afiş 
 albume/mape 

 
      Fiecare material va fi însoţit de următoarele informaţii: nume/prenume autor, şcoala de provenienţă, nr. telefon, e-mail. 
 

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 25 mai–10 iunie  2016 prin trimiterea fişei de înscriere şi a materialelor 
în format electronic pe adresa de e-mail : victoria_voican@yahoo.com . 

Lucrările,  fişa de înscriere şi contractul de parteneriat se vor înainta organizatorilor  pe suport scris  până la data 
de 10.06. 2016, la secretariatul Şcolii Gimnaziale ”Decebal” Craiova Dolj (prof.  Daniela Buse). 

Toti participanţii din afara judeţului Dolj vor trimite  pe adresa victoria_voican@yahoo.com contractul de parteneriat 
semnat, stampilat si scanat. 
 

Participanţii vor sponsoriza desfăşurarea simpozionului cu suma minimă de 15 RON/participant, sumă care acoperă 
cheltuielile de editare a materialelor (invitaţii, diplome de participare/de premiere), cheltuielile legate de reunirea comisiilor 
care vor evalua fiecare produs de proiect/secţiune, cheltuielile pentru trimiterea materialelor cǎtre şcolile participante. şi 
pentru care vor primi adeverinţă de sponsorizare. 

Suma va fi expediată prin mandat poştal la adresa: Şcoala Gimnazială ”Decebal”, str. Nicolae Titulescu nr. 64, Craiova, 
Dolj, cu mentiunea “Conferinţă Naţională „Educaţie fără Frontiere”. 

Toti participanţii vor ridica direct de la organizatori (cei din judeţul Dolj) sau vor primi prin poştă: diploma de 
participare, adeverinţa de sponsorizare şi parteneriatul de la Şcoala Gimnazială ”Decebal ” Craiova Dolj, B-dul  N. Titulescu, nr. 
64(prof.  Daniela Buse), până cel mai târziu, la data de 20 iulie 2016. 
 

Vă aşteptăm! 
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ

„EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE”
17.06. 2016

Numele şi prenumele cadrului didactic:

Funcţia:

Unitatea de învăţământ:

Localitatea:

Judeţul:

Telefon:

Adresa de corespondenţă

Adresa e-mail:

Titlul lucrării:

Particip la secţiunea :

1. Stil de viaţă activ- susţinerea importanţei unei vieţi active din punct de vedere fizic şi mintal;
2. Stil de viaţă sănătos- susţinerea importanţei dietei şi nutriţiei şi efectele lor pe termen lung ;
3. Stil de viaţă LightGen- găsirea unor soluţii individuale pentru creşterea înţelegerii şi a
solidarităţii între generaţii ;
4. Schimb de experienţă şi bune practici .
 Diseminarea activităţilor şi proiectelor pe tema promovarii unui stil de viaţă sănătos ;
 Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice interesate de cunoştinţele şi

competenţele practice din domeniul nutriţiei, alimentaţiei sănătoase şi al stilului de viaţă
sănătos;

Mod de participare (cadrele didactice din judeţul Dolj vor avea participare directă):

□ Directă - prin prezenţă la activitate

□ Indirectă- (NUMAI pentru  cadrele didactice din alte judeţe)

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrãrii (subliniaţi):

calculator, videoproiector, CD-player, televizor.



Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiintifice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova
Craiova, Dolj, B-dul N. Titulescu, Nr.64 Telefon/fax 0351801841,

Web: www.scoala12craiova.ro Email: scoala12craiova@yahoo.com

Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova Grădinita/Şcoala ......................................................
B-dul N. Titulescu, Nr.64 Str. .............................................nr .......................
Localitatea  Craiova  Judeţul  Dolj                             Localitatea .................................. judeţul .............
Tel: 0351801841 Telefon ..........................................
E-mail scoala12craiova@yahoo.com E-mail: ………………………………………..
Nr. din                                                       Nr. ................ din ...........................

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat pe perioada 2015-2016 între următoarele instituţii:

1.Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova cu sediul în Craiova, B-dul N. Titulescu, Nr.64,
reprezentată de prof. Angelica Nuță în calitate de director si director si prof. Dorina Goiceanu
in calitate de manager al proiectului Green Hero, în calitate de ORGANIZATOR.

2. Grădiniţa/Şcoala ..........................................................................................................................
reprezentată de .............................................. în calitate de director,
şi ........................................................................................, în calitate de PARTENER

Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat ţinând cont de următoarele condiţii:
§ Respectând „Legea Învăţământului” Nr. 1/2011, Titlul IV, Statutul personalului didactic, Art. 244-
245.
§ Regulamentul de organizare al instituţiilor implicate.
§ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale din
unităţile de învăţământ ale judeţului Dolj emis de CCD Dolj

Pentru atingerea obiectivelor prezentului contract, instituţiilor implicate le revin următoarele
responsabilităţi:
1. Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova va organiza lucrările Conferinţei naţionale ,,Educaţie
fără frontiere” ce va avea loc pe data de 17.06. 2016 şi va întocmi şi expedia conform regulamentului
dovezile de participare pentru cei implicaţi.
2. Unitatea de învăţământ ______________________________________ va fi reprezentată de
către ____________________________________________, participa direct/indirect la manifestările
organizate de Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova cu ocazia Conferinţei naţionale ,,Educaţie fără
frontiere” şi va sprijini popularizarea acestuia şi diseminarea rezultatelor, în condiţiile prevăzute în
regulamentul de organizare a activităţii.
Acordul intră în vigoare la data semnării şi este valabil pe o perioada de 2 ani de la data semnarii

Manager de proiect,
prof. Dorina Goiceanu

Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova ________________________________

Director, Director,
Prof. Angelica Nuță Prof. _____________________
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