Anexa 13
Nr._______/________________

Nr._______/________________

ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1
Încheiat astăzi,___________________, între următoarele instituții prin reprezentanții săi:
 Centrul Județean de resurse și Asistență educațională Maramureș, adresa str. 8 Martie, nr. 7, Baia Mare,
reprezentată prin director, conf. univ. dr. Delia Mariana Ardelean ș i
 Școala_____________________________________________________________________,
adresa___________________,reprezentată prin d-na/d-nul director _____________________
Art. 2

ARGUMENT

Există o tendință crescută în rândul tinerilor de implicare a acestora în diferite contexte și comportamente
riscante, fără capacitatea de a anticipa posibilele consecințe nefaste. Accesibilitatea crescută a tehnologiilor
în domeniul informației și comunicării are efecte benefice, dar și o influență negativă asupra echilibrului
socio – emoțional al adolescenților și tinerilor și asupra formării sistemului lor de valori morale și
comportamentale. Necesitatea formării și însușirii unui sistem de valori morale și etice rămâne de cele mai
multe ori în plan secund.
Creșterea fenomenului violenței în mediul școlar, a cazurilor de abandon școlar, consumul crescut de
substanțe nocive la vârste tot mai mici sunt numai câteva dintre efectele ignorării importanței formării unui
sistem axiologic bazat pe valori etice și morale universale și profund umaniste.
Misiunea fiecărei școli este cu prioritate orientată spre formarea unor personalități echilibrate din punct de
vedere cognitiv, emoțional, comportamental și social . Caracterul este o componentă importantă a sistemului
de personalitate, iar educația nu poate neglija formarea valorilor etice și comportamentale.
Asigurarea reuşitei în domeniul reformei învățământului românesc presupune structurarea unei strategii
coerente cu privire la formarea și dezvoltarea unei personalități armonioase a copiilor, elevilor și tinerilor,
proces care include și formarea și dezvoltarea caracterului acestora.
Art. 3
SCOPUL ACORDULUI:
Implementarea proiectului județean ”Educație pentru valori comportamentale și atitudini sănătoase în școlile

noastre!”

Art. 4
OBIECTUL ACORDULUI:
Realizarea activităților prevăzute în proiect
Art. 5 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN REALIZAREA PARTENERIATULUI
Instituția
Roluri şi responsabilităţi
CJRAE
-întocmește campania;
Maramureș
-transmite materialele suport, pe grupul yahoo al consilierilor școlari, pe site-ul CJRAE și pe
forumul directorilor din unitățile de învățământ;
-consilierul școlar diseminează campania în grădiniță/școală;
-implementează prin consilierul școlar activitățile din campanie;
-certifică o adeverință comună/ nominală eliberată de școală cuprinzând cadrele didactice implicate
în campanie/ consilierul școlar.
Școala
-pune la dispoziție resursa umană ;
-colaborează cu consilierul școlar prin implicarea copiilor, a cadrelor didactice din grădiniță/școală,
în derularea activităților ;
-eliberează o adeverință comună/ nominală cuprinzând cadrele didactice implicate în campanie/
consilierul școlar.
Art.6 RESURSE UMANE
- preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, consilieri școlari
Art.7 RESURSE MATERIALE
- articole de birotică, imprimantă
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Art. 8 DURATA ACORDULUI
- an școlar 2017 -2018
Art. 9 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR
- conform acțiunilor din proiect
Art. 10 DISPOZIŢII FINALE
- Nerespectarea acordului de parteneriat duce la anularea lui;
- Întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partener 1:
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Maramureș
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Partener 2:

