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LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIŞOARA
Str. Ghirlandei, Nr. 4,
Loc. Timişoara, Jud. Timiş,
Tel: 0256-493451, Fax: 0256-498362

Nr._________ din _______________

ACORD DE PARTENERIAT- Noiembrie 2017
Simpozion
1.

Încheiat între:
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4, judeţul Timiş, organizator al Simpozionului

Internaţional

ŞCOALA - SPAŢIU EDUCAŢIONAL EUROPEAN INTERCULTURAL,

Ediţia a II-a din 17-18

noiembrie 2017, reprezentată de prof. BOCIU CARMEN CERASELA în calitate de Director şi
2.

.................................................................………………………………………………..………....................., din loc.

....................................................., str. ...............………………………, nr. ...…., jud. ....……........….............., reprezentat
prin ……….......................................................................... în calitate de Director şi ............................................................
.................................................................................................................. în calitate de coordonator(i) activităţi din proiect.
3. SCOPUL PARTENERIATULUI:
Simpozionul Internaţional ŞCOALA - SPAŢIU EDUCAŢIONAL EUROPEAN INTERCULTURAL Ediţia a II-a din 17-18 noiembrie 2017, organizat de către Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, are ca beneficiari
cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi şi alte categorii profesionale. Scopul parteneriatului este de a antrena
în activităţile simpozionului unităţi de învăţământ preuniversitar care, prin activitatea didactică şi extraşcolară prestigioasă,
au manifestat interes şi au adus contribuţii majore în vederea convieţuirii armonioase în comunitatea locală, cu deschidere
către spaţiul european multietnic şi intercultural, factor primordial în formarea tinerilor ca cetăţeni europeni. Timişoara, oraş
multietnic, care prin tradiţie respectă valorile europene, oferă cadrul adecvat desfăşurării acestui demers, prin instituţiile de
cultură, învăţământ preuniversitar şi universitar.
4. OBIECTIVE:
 Educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor europene;
 Conştientizarea şi valorizarea diferenţelor culturale şi cultivarea respectului faţă de acestea;
 Cunoaşterea şi înţelegerea specificului naţional şi valorizarea lui în spaţiul european;
 Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi inovării în demersul educaţional interdisciplinar;
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare eficientă prin mijloace diverse.
5. GRUP ŢINTĂ: elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală, parteneri europeni.
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
a. ORGANIZATORUL, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara:
 va dispune organizarea simpozionului în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere respectarea programului
anunţat;
 va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor;
 va facilita prezentarea şi promovarea serviciilor educaţionale ale instituţiilor partenere;
 cadrele didactice și elevii vor primi diplome de participare la simpozion, iar materialele lor vor fi prezentate în
publicație cu ISBN, format electronic;
 participarea în proiectul european eTwinning este certificată prin diplome și prezența on line;
 va returna parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate.
b. PARTENERUL, _________________________________________________________, se obligă să respecte
următoarele condiţii:
- să mediatizeze simpozionul în şcoală / grădiniţă / palate /cluburi ale copiilor, în măsura posibilităţilor;
- să respecte condițiile de participare și etapele din desfăşurarea simpozionului.
Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi _______________ 2017 în 2 exemplare cu putere de original
pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
Organizator,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara,

Partener,
_______________________

DIRECTOR,

DIRECTOR,

Prof. BOCIU CARMEN CERASELA

_______________________

