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I. Scopul activităţii:
Această manifestare are ca scop facilitarea de schimburi de informații și bune practici în ceea
ce priveşte valorificarea experiențelor dobândite de instituții educaționale din România și
Europa în cadrul proiectelor de parteneriat regional, național sau european, focalizate pe
abordări interdisciplinare în demersul didactic, utilizând conceptul STEAM.
Obiective:
a) valorificarea experienţelor dobândite de instituţiile educaționale în ceea ce privește
raportarea învățământului românesc la cel european;
b) diseminarea de informaţii referitoare la abordările didactice inovative, interdisciplinare, de
predare integrată utilizând conceptul STEAM;
c) schimburi de experienţe şi bune practici cu reprezentanţi ai altor instituţii educaţionale,
participanţi la conferinţă, în vederea utilizării lor în activităţile educative;
d) realizarea de workshopuri şi dezbateri pe tematica acestei conferinţe;
e) organizarea expoziții de lucrări realizate de elevi, în cadrul lecțiilor sau atelierelor STEAM;







II. Grupul ţintă:
cadre didactice din învăţământul preuniversitar
specialişti în educaţie (inspectori şcolari, metodişti, formatori, mentori)
directori ai instituţiilor de educaţie a adulţilor
membri ai instituţiilor partenere
cadre didactice, adulţi
elevi/preșcolari
III. Parteneri judeţeni:
Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava
Școala Gimnazială Ostra, Suceava

IV. Parteneri europeni, în cadrul proiectului Erasmus+ ”STEAM by STEAM”:
 Gymnasio Iolkou Greece
 SU Konstantin Konstantinov Bulgaria
 Juodsiliu Silo gimnazija Lithuania
 Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra, Portugalia
V. Parteneri media:
 Cotidianul local „Crai Nou”
 Cotidianul local „Monitorul de Suceava”
 Cotidianul local „Obiectiv de Suceava”
 Cotidianul local ”InfoSuceava”
 Bucovina TV (post local de televiziune)
VI: Precizări referitoare la organizare:
- înscrierea se face pe baza formularului de înscriere Google docs:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXB9gT8seQakWgiFn6rvsLMlkhn0RKJMOuK
fX9qizNqlW2gA/viewform și a lucrării în format electronic, trimisă până la data de 4
februarie 2020, pe e-mail, prof. Rodica Zimbru: conferinta.scoala10@gmail.com.
- lucrarea trimisă trebuie să aibă un singur autor și se acceptă fotografii inserate în conținutul
lucrării.
- participarea la conferință presupune și implicare în calitate de sponsor, pentru acoperirea
cheltuielilor de realizare a acestei manifestări. Participanții vor sponsoriza manifestarea cu
suma de 40 RON, în baza contractului de sponsorizare, anexă la prezentul document.
- contractul de sponsorizare se va trimite odată cu lucrarea, documente separate, până la data
de 4 februarie 2020, urmând ca fiecare expeditor să primească prin e-mail confirmarea
primirii acestora.
Suma se va depune, până la data de 4 februarie 2020, fie direct, la secretariatul școlii, fie prin
mandat postal, destinatar: Rodica Zimbru, Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, sau în contul
partenerului local al acestei manifestări, care va gestiona realizarea materialor conferinței,
editarea CD-ului și cheltuielile de organizare. Acesta este:
Asociația Părinți, Profesori 10Plus, cont bancar nr.
RO11 RZBR 0000 0600 1349 2798, deschis la Raiffeisen Bank S.A.,
cod BIC/SWIFT: RZBRROBU
Se acceptă și participare indirectă, cu completarea Google docs, trimiterea lucrării și a
contractului de sponsorizare la adresa de e-mail menționată mai sus.
VI. Exigenţe în redactarea lucrărilor conferinței:
Redactare lucrărilor se va face utilizând Microsoft Word 2003/2007/2010, format A4,
tip portret, caractere Times New Roman 12, diacritice (condiţie obligatorie), spaţiere la un
rând, margini stânga-dreapta - 2,5 cm; sus-jos - 2 cm
Titlul - scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat;
Autorul şi instituţia - vor fi scrise la un rând sub titlu, pe două rânduri, după cum
urmează: pe primul rând, funcţia, numele şi prenumele (prof./înv., nume de familie și
prenume); pe al doilea rând – unitatea de învăţământ cu personalitate juridică şi structura;
redactarea: Times New Roman 12, dreapta (fără bold);
La două rânduri sub autor, se inserează un rezumat în limba engleză, de 7-10
rânduri. Redactarea propriu-zisă a lucrării - la două rânduri sub numele autorului (nu sunt
admise fotografii). Numărul de pagini: maximum 4

Se acceptă și participare indirectă, cu completarea Google docs, trimiterea lucrării la
adresa de e-mail menționată mai sus.
Lucrările vor fi publicate într-o lucrare, în format electronic (pe CD) cu ISBN.
VII. Programul conferinţei:
Ora

Desfăşurarea activităţilor

9.00-9.30

Primirea participanţilor

9.30-10.00

Cuvânt de deschidere, organizatori, parteneri, invitaţi

10.00-10.30

Sesiune plenară

10.30-11.00

Pauză de cafea

11.00-12.30
12.30-12.45

Ateliere de lucru
Concluzii. Încheiere

VIII. Locaţie: Școala Gimnazială nr. 10 Suceava
Sesiune plenară:
I. STEAM – abordari didactice inovative, pentru creșterea motivației învățării.
Workshopuri:
1. Educația pentru dezvoltarea abilităților de viață
2. STEAM – tendințe inovatoare în educație
XII. Comitetul de organizare:
 prof. Dumitru Chiuariu, director
 prof. Rodica Zimbru, director adj.
 prof. Irimescu Violeta

 prof. Morar-Zimbru Andreea
 prof. Varvaroi Georgeta
 prof. Puiu Ancuța

Persoană de contact:
Rodica Zimbru, tel. 0743465560 sau 0723907107, e-mail: karla.rodica23@gmail.com

Contract de sponsorizare
CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul Contract de sponsorizare, se incheie între:
Art.1 – Asociația Părinți, Profesori 10Plus Suceava, cu sediul în Suceava, str. Baladei nr.
4A, reprezentată prin prof. Dumitru Chiuariu, în calitate de președinte
şi
Profesor……………………………………, de la (instituția) .. ..............................................
........................................................., din localitatea……..…………………….....................,
în calitate de PARTICIPANT la
Conferința europeană „STEAM – ABORDĂRI DIDACTICE INOVATIVE”, desfășurată la
data de 29 februarie 2020.
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de
către dl/d-na .............................................................., care ajută la îndeplinirea obiectivelor
conferinței.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările
conferinței şi intră în vigoare de la data semnării lui.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4. Asociația Părinți, Profesori 10Plus are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce
constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II, articolul 2.
Art. 5. Dl/d-na profesor va depune în contul Asociației Părinți, Profesori 10Plus nr. RO11
RZBR 0000 0600 1349 2798, deschis la Raiffeisen Bank S.A., cod BIC/SWIFT:
RZBRROBU, suma de 40 de lei ce constituie obiectul sponsorizării. Suma acoperă
cheltuielilor manifestării, care includ: mapa conferinței, materialele promoționale, CD-ul cu
articolele publicate cu ISBN, pauzele de cafea, diploma de participare personalizată,
cuprinzând numele participantului, titlul lucrării, precum și cheltuielile de protocol.
CAP. V. LITIGII
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor
părți.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......................, în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
Numele și prenumele sponsorului
……………………………………………..

Beneficiar: ARED Suceava,
Reprezentant legal,
președinte, prof. Dumitru Chiuariu

