
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A  

SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL 

„PRACTICI INOVATIVE ÎN ACTIVITATEA DE MENTORAT/ 
INNOVATIVE PRACTICES IN MENTORSHIP" 

 
 
Simpozionul este organizat ca urmare a derulării proiectului „Practică 

transnaţională inovativă pentru profesorii mentori/Innovative Transnational 

Practices for Mentor Teachers”, finanţat prin Programul Sectorial Leonardo da 

Vinci cu numărul de referinţă LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/175. 

 
Instituţia organizatoare: Asociaţia ,, Pentru viitor”, Râmnicu Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea 

Str. General Magheru, 3 

Telefon 0040/350413381 sau 0040722458808 

Mail: asociatiapentruviitor@yahoo.com  

Argument  

Simpozionul Internaţional „Practici inovative în activitatea de mentorat/ Innovative Practices In 

Mentorship" îşi propune să ofere un cadru de desfăşurare a unui schimb de idei şi bune practici 

privind oportunitatea şi eficienţa derulării programelor de mentorat la nivel instituţional, mai ales 

în învăţământul preuniversitar. Pregătirea tinerilor profesori prin practică coordonată în mod 

profesionist la locul de muncă, susţinerea acestora în demersurile lor de autoperfecţionare încă de 

la începutul activităţii este un factor de asigurare a calităţii actului didactic şi a demersului educativ 

al instituţiilor de învăţământ. 

Profesori, profesori mentori, profesorii care au beneficiat de activităţi de mentorat, mentori 

certificaţi, membrii ai corpului didactic sunt invitaţi anul acesta la Simpozionul Internaţional 

privind activităţile de mentorat.  

Data limita a înscrierilor este 5 septembrie 2014. 

Topicul prezentărilor poate include, fără a fi limitat la acestea: profesionalism, diversitate, 

leadership, motivare şi motivaţie în activitatea de mentorat, managementul timpului, abilităţi de 

comunicare eficientă. Deşi acestea sunt temele principale, vă invităm să vă înscrieţi cu orice alte 

idei originale pe care doriţi să le introducem în prezentările din acest an.  

 
Scop:  

- promovarea activităţilor de mentorat, derularea şi organizarea activităţilor de mentorat la 

nivel instituţional /organizaţional, implicaţiile şi beneficiile acestora. 
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- Creşterea dimensiunii europene a învăţământului preuniversitar românesc. 

 

Obiective specifice: 

         - schimbul de experienţă privind punerea în practică a unor abordări inovative ale activităţii 

de mentorat în ţările participante; 

         - schimbul de bune practici referitoare la implementarea programelor de mentorat; 

         - promovarea activităţii de cooperare între instituţii de învăţământ, între instituţii de 

învăţământ şi alte organisme şi organizaţii; 

         - consolidarea dimensiunii europene în educaţie. 

 

Locul de desfăşurare a activităţii: 
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, Sala de Conferinţe 

 

Grup ţintă: 

 Simpozionul  ştiinţific se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi 

Universitar din ţară, din ţări din spaţiul european şi nu numai, în vederea elaborării unor lucrări pe 

tema proiectului.  

 

Rezultate: 

- Valorizarea şi valorificarea experienţelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din diverse 

sisteme de învăţământ europene. 

- Realizarea unui CD cu ISBN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul 

simpozionului; 

- Selectarea celor mai bune, originale si bune metode, materiale şi practici de lucru pentru un kit 

de formare a tinerilor profesori din Europa. 

 

Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare 

      Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe site-ul Asociaţiei şi al Şcolii 

gimnaziale nr.5 din Rm. Vâlcea, pe platforme şi site-uri din domeniul educaţiei. De asemenea, 

activităţile simpozionului internaţional vor fi mediatizate prin intermediul mass-media, articole 

naţionale şi internaţionale. Mediatizarea şi diseminarea activităţilor simpozionului vor fi realizate 

şi de către echipa de coordonare a proiectului VETPRO prin toate mijloacele de informare. 

 

Programul Simpozionului 

Perioada de desfăşurare: 8 septembrie 2014 orele 900-1700. 



Locaţia: Sala de Conferinţe  a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea 

 

Secţiuni: 

1. Programe de mentorat la nivel instituţional 

2. Cooperarea dintre instituţii în implementarea programelor de mentorat 

3. Bune practici în derularea activităţilor de mentorat.               

 

Responsabili:  

Comitetul de organizare reprezentat prin:  

- Coordonator proiect, prof. Mădălina Adriana Popescu; 

- Secretar: prof. Maria Cristina Bălaşa; 

- Responsabili diseminare: participanţii la proiect din cadrul Asociaţiei „Pentru viitor”; 

- Prof. Gabriela Ana Ene, Prof. Gheorghe Stoenescu, prof. Alina Anghelescu si prof. Celic 

Constantin. 

 

Regulament  

1. Înscrierea participanţilor: 

 - se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă) 

 - formularul de înscriere, lucrarea în format prelucrabil şi copia scanată după ordinul de plată se 

vor trimite până la data de 5 septembrie 2014 la adresa: mentorship2014@yahoo.com ; 

- vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal; 

- în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele de participare; 

- participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să 

precizeze acest aspect în formularul de înscriere. 

Notă: Lucrările trimise după data de 5 septembrie 2014 nu vor fi luate în considerare pentru 

publicare. 

 

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft 

Office Word, pe pagină A4, 2 cu contur general, font Times New Roman, corp de literă 12, 

la un rând şi jumătate; 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); 

 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); 
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 lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4; 

 conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în 

vigoare privind drepturile de autor; 

 toate lucrările trebuie redactate obligatoriu în limba română sau engleză, având în vedere că 

vor fi selectate şi utilizate ca metodă de e-learning pe site-ul Asociaţiei la pagina destinată 

proiectului; 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume 

autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 

 se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de participare şi 

un singur CD); 

 prezentările directe power point sau video nu vor depăşi durata de 10 minute; 

 responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor. 

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de 

tehnoredactare de mai sus şi legea drepturilor de autor. 

 

3. Taxa de participare: 

- se acceptă participare directă sau indirectă, conform specificaţiilor din fişa de înscriere; 

- taxa de participare, în valoare de 20 RON va fi depusă în contul IBAN deschis la Cont curent 

COD IBAN: RO11RNCB0263106761520001, Cont:2511.A01.0.10676152.0263.ROL.1, deschis la 

BANCA COMERCIALA ROMANA- sucursala Râmnicu Vâlcea , titular Asociaţia Pentru viitor.   

Se va specifica pe documentul bancar PENTRU SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL. Taxa 

include acordarea unui CD cu ISBN şi a diplomei de participare care va fi expediată la adresa 

menţionată în fişa de înscriere, în cazul în care se optează pentru participare indirectă. 

 

Date de contact: 

prof. Popescu Mădălina Adriana , email: madpop44@yahoo.com, tel: 0722458808 

prof. Ene Gabriela Ana, email: g_ana_ene@yahoo.fr, tel: 0722432261 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 

SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL 

„PRACTICI INOVATIVE ÎN ACTIVITATEA DE MENTORAT/ 
INNOVATIVE PRACTICES IN MENTORSHIP" 

 
Titlul lucrării_____________________________________________________________ 

Autorul lucrării 

Nume _______________________________Prenume ____________________________ 

Instituţia_____________________________________________________________ 

Localitatea _______________________________________ 

Judeţul __________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

Secţiunea _______________________________________________________________ 

 

Modul de participare 

Directă  

Indirectă (Trimiterea lucrării)  

 

Prezentare videoproiector  

Prezentare flipchart  

 

Numărul ordinului de plată/mandatului ________________________________________ 

 

Observaţii ______________________________________________________________ 

 

Data: _________                                                                            Semnătura, 

Localitatea_______________________ 

  
 


