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„Școala de azi trebuie să pregătească elevii pentru viață, nu doar pentru o profesie sau o 

meserie, astfel încât ei să poată activa și adapta într-o lume într-o continuă și spectaculoasă 

schimbare”. https://www.educatiepentruviata.ro/page/2/?et_blog 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 
 

 

sesiunii de comunicări științifice ale cadrelor didactice care predau la 

școlile postliceale sanitare, cu tema: 

 

Educația pentru viață: societate, școală și 

familie  
 

 

   

 

„Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer) 

Activitatea este cuprinsă în oferta de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului 

Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021 - capitolul II, 

simpozioane/ sesiuni de referate și comunicări, pagina 87. 

 
ORGANIZATORI: 
CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA 
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 ARGUMENT: 
 

Educația este cel mai important capitol din viața fiecărui om. Școala este un veritabil 
liant social, un model integrator: părinți, comunitate. (https://www.edu.ro/ministerul-
educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-lansat-viziunea-sistemic%C4%83-
%E2%80%9Eeduca%C8%9Bia-ne-une%C8%99te%E2%80%9D)  

Educația are și a avut întotdeauna roluri multiple pentru dezvoltarea indivizilor, a 
societății. În acest sens, Organizația Națiunilor Unite considerând educația ca prioritate 
absolută, a inclus printre cele 17 obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 
(https://www.mae.ro/node/35919) și obiectivul „Garantarea unei educaţii de calitate şi 
promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii”. Din aceeași perspectivă a anului 
2030, școala românească este în serviciul copilului, al familiei, al comunității și al societății. 
(https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-
%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf).  
 Sesiunea de comunicări științifice, ale cadrelor didactice care predau la școala 
postliceală sanitară, își propune diseminarea bunelor practici rezultate din activitățile 
desfășurate de către cadrele didactice, elevi în colaborare cu reprezentanți ai comunităților 
locale, inclusiv în perioada pandemiei cauzate de COVID-19, conjugând astfel, armonios şi 
eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală.  
 Boala cauzată de coronavirusul COVID-19 a avut efecte negative asupra societății, în 
general a mediului școlar. Sesiunea de comunicări științifice este un bun prilej pentru 
diseminarea bunelor practici care au contribuit la menținerea stării de sănătate a populației. 
 
 SCOPUL: 
 Asigurarea dezvoltării durabile, generațiilor actuale și viitoare, prin diseminarea bunelor 
practici specifice temelor de educație pentru viață: societate, școală și familie, inclusiv în 
contextul pandemiei de COVID-19. 

 OBIECTIVE: 
1. Consolidarea competențelor didactice în vederea asigurării unei educaţii de calitate 

pentru toţi, în contextul pandemiei de COVID-19. 
2. Argumentarea, prin exemple concrete, a necesităţii de a crea un mediu favorabil 

formării tinerilor privind educația pentru viață: societate, școală și familie din perspectiva 
mediului şcolar şi a particularităţilor sale. 

3.  Stimularea comunicării şi colaborării între partenerii educaţionali în contextul 
pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 

 
 Grup țintă: Cadrele  didactice interesate care predau la școlile postliceale sanitare 

 

 SECŢIUNI:  
Secțiunea 1: Bune practici/acțiuni de voluntariat desfășurate cu implicarea actorilor din 

învățământul sanitar, inclusiv în perioada pandemiei de COVID-19. 
Secțiunea 2: Diseminări Proiecte/Parteneriate educaționale specifice temelor de 

educație pentru viață: societate, școală și familie.  
 

 DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII SESIUNII: 11 mai 2021, ora 15:00,  pe 
platforma G Suite for Education activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN 
 
 

 MODUL DE PARTICIPARE: online 
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 RESPONSABILI DE ACTIVITATE 

Prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, CCD Bistrița-Năsăud 
Inspector școlar prof. Unciu Speranța-Dorina, ISJ Bistrița-Năsăud 
Prof. Ladar Claudia-Simona, dir.adj. Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 

 

 CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR  
Lucrările trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să 

fie originale, acțiuni concrete și care să facă referiri la experiențe personale și să fie redactate 
respectând următoarele cerinţe obligatorii:  

- Lucrarea va avea 2 - 5 pagini, format A4, tehnoredactare la 1,5 rând, cu margini egale 
de 20 mm (text aliniat justified); format Microsoft Word, TNR, 12, cu extensia .doc;  

- Lucrările vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române, vor respecta 
normele de ortografie și punctuație;  

- Titlul va fi scris cu majuscule (TNR, 14, Bold), centrat;  
- Numele autorului/autorilor, instituţiile reprezentate, localitatea trebuie să fie aliniate 

dreapta, la două rânduri, autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate (TNR, 12, Bold);  
- Lucrările pot fi însoţite de bibliografie/webografie care se va consemna la sfârșitul 

lucrării, în ordine alfabetică (autor, titlu lucrare, editură, localitate, an);  
- Imaginile vor fi încadrate în text;  
- Se acceptă maxim 2 autori/lucrare.  
- Documentul Word cu lucrarea se denumește conform convenţiei:  

nume_prenume_scoala_nr. secțiune 
 

 ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR - se face până la data de 10.05.2021, ora 12:00 prin 
completarea formularului de înscriere (link de înscriere: 
https://docs.google.com/forms/d/1a0s3N4LxcUVUk3OwwYD4DLvhGl2LRqBp6BRvjy4EZ
YU/edit)   și expedierea la adresa de e-mail bogdan.marilena@ccdbn.ro, a documentului 
Word cu lucrarea.  

 

 SUSŢINEREA LUCRĂRILOR:  
Timpul alocat prezentării unei lucrări este de 7-10 minute. Pentru prezentare lucrarea va fi 
transpusă în: prezentare PPT, Prezi, Poveste digitală, maxim 10 slide-uri. 
 

 EVALUARE  
Participarea va fi certificată prin adeverinţă eliberată de Casa Corpului Didactic a Județului 
Bistrița-Năsăud.  
 
PERSOANA DE CONTACT :  
Prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, CCD Bistrița-Năsăud, tel. 0722381610  
 
Întocmit,  
prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, CCD Bistrița-Năsăud 
 
 
Avizat director CCD Bistrița-Năsăud,  
Prof. IOJA Ioan 
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