Liceul Pedagogic “ Nicolae Iorga” Botoșani
Str. I.I.C. Brătianu, nr 65, Botoșani
Telefon: Telefon/Fax 023-151-1555
e-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr

Nr………………din…………………

Școala…………………...............................
Str………………………………………
Telefon: …………………………….
e-mail: ……………………………………

Nr…………………….din…………………

Acord de parteneriat

1. Părțile contractante:
a) Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoșani”, reprezentat prin director, profesor Mirela
Ofelia Sănduleanu și coordonatorii de proiect, prof. Olguța Șchiopu, prof. Nanu Violeta
Ema , prof. Daniela Panaete, prof. Mirela Sănduleanu, prof.Roxana Vatavu.
și
b) Școala/Liceul
......................................................................................................................................
Județul…………………………………………………………………, reprezentată prin
director, prof. …………………………………………………………… și coordonator
proiect prof. …………………………………….. .
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea în vederea organizării și
desfășurării proiectului “ EDUCAŢIA ÎN SECOLUL XXI”.
Proiectul își propune dezvoltarea personală și profesională a profesorilor, a viitorilor
învăţători, perfecţionarea acestora în vederea utilizării cu mai multă uşurinţă şi creativitate a
metodelor moderne, interactive, inovative, pentru creşterea calităţii procesului educativ.
Obiectiv general:
Lărgirea orizontului profesional al dascălilor participanţi la proiect , realizarea unui
schimb de experienţă ce vizează metodele didactice clasice şi moderne, împletirea
acestora, pentru crearea competenţelor elevilor secolului XXI.
3. Aplicantul se obligă:
 Să informeze școlile despre organizarea concursului si simpozionului.
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Să respecte termenele din regulament.
Să premieze elevii participanti.
Să emită și să trimită diplomele elevilor premiați.
Să trimită adeverințe cadrelor didactice participante și coordonatoare, revista în format
electronic si CD-ul cu lucrările profesorilor participanți, cu ISSN.

4. Școlile participante se obligă:







Să mediatizeze în școală concursul “Viitor învățător-modelator al elevilor bine integrați
în societatea de mâine” si simpozionul” Clasic si modern- metode și procedee didactice
pentru creșterea calității educației în școala românească”.
Să asigure pregătirea elevilor pentru concurs.
Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului.
Să trimita fișa de înscriere la data stabilită.
Să trimită organizatorilor lucrările elevilor, lucrările profesorilor, acordul de parteneriat ,
în dublu exemplar, înregistrat si ștampilat si fișa de înscriere stampilată.

5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe
perioada derulării proiectului ,an școlar 2019-2020.

Liceul Pedagogic “ Nicolae Iorga” Botosani

Școala/ Liceul...........................................

Director,

Director,

Prof. Mirela- Ofelia Sănduleanu

Prof. ....................................

