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SIMPOZIONUL INTERNAȚ IONAL
EDUCAŢIA DE CALITATE – O PREOCUPARE A ŞCOLII DE AZI
Ediţia a IX-a, Vaslui, 25 mai 2018
Tema: 100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de dezvoltare a învățământului românesc

INSTITUȚ IA ORGANIZATOARE:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE
Vaslui str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, tel/fax 0235312402
scoala_cparfene_vaslui@yahoo.com
www.scoala3cparfenevaslui.ro

CO-ORGANIZATOR:
ASOCIAŢIA CETĂŢENI ÎN EUROPA
Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20

PARTENERI:










Instituț ia Prefectului – Județ ul Vaslui
Primăria Municipiului Vaslui
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Casa Corpului Didactic Vaslui
Biblioteca Judeţeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui
European University Nicosia, Cipru
Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale, Modena, Italia
Gymnasio Nr. 40, Rethymnou, Grecia
Snovna Škola Horvati, Zagreb, Croaț ia

COORDONATORI:
Prof. Nane Daniela – Crizantema – director
Prof. înv. primar Olaru Nastica – director adjunct
Prof. Nemț anu Dorina – preș edinte Asociaţia Cetăţeni în Europa
Prof. înv. primar Pascu Alina – responsabil înscriere participanț i
ARGUMENT
Ș coala Gimnazială Constantin Parfene a avut, în anul 2008, iniț iativa organizării
Simpozionului Naț ional Educația de calitate - o preocupare a școlii de azi, prilej pentru
dascăli, oameni dedicaț i profesiei, să prezinte lucrări personale, studii, cercetări, rezultate
obț inute prin derularea de proiecte. Pentru că iniț iativa a avut succes, colectivul de cadre
didactice al ș colii, susț inut de instituț iile partenere, a transformat această manifestare
ș tiinț ifică într-o tradiț ie, dezvoltată ș i îmbogăț ită de la an la an cu elemente noi - tematici
conectate la nevoile de perfecț ionare ale profesorilor ș i la cerinț ele societăț ii, dându-i o
dimensiune internaț ională, cu o participare tot mai numeroasă.
Tema abordată de ediţia a IX-a a Simpozionului Internaț ional Educaţia de calitate –
o preocupare a şcolii de azi, 100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de dezvoltare a
învățământului românesc, a izvorât din faptul că la 1 Decembrie 2018 se aniversează 100 de
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ani de la realizarea României Mari, un moment istoric pentru poporul român, cu implicaț ii
majore în istoria ulterioară a ț ării. Într-o societate dominată de diversitate ș i globalizare, este
cu atât mai important să ne cunoaș tem originile ș i trăsăturile de neam, iar acest moment
aniversar, CENTENARUL MARII UNIRI, ne oferă acest prilej.
În perioada 1 Decembrie 2017 – 1 Decembrie 2018, ne-am propus derularea unui
amplu proiect educaț ional sub genericul „Mândru că sunt român!”, una dintre activităț i
fiind ș i organizarea acestui simpozion. În acest mod, se creează un cadru eficient de
exprimare a opiniilor participanţilor, a experienţelor proprii, a modelelor de bună practică
dobândite atât la nivel local sau naț ional, cât ș i la nivel european, în scopul dezvoltării
spiritului civic al elevilor, afirmării sentimentului patriotic, cultivării respectulului faț ă de
valorile naț ionale ș i universale. Din acest motiv, toate activităț ile educative desfăș urate la
acest ceas aniversar privesc, în primul rând, elevii care sunt purtătorii valorilor ș i tradiț iilor
româneș ti în viitor. Cunoasterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii
naţionale sunt elemente esenț iale în evoluț ia tinerei generaț ii, ș coala având un rol foarte
important în acest sens.
Considerăm că evenimentele deosebite prin valoare trebuie susț inute ș i
reconsiderate, experienț ele de succes trebuie împărtăș ite ș i promovate, pentru că numai
aș a ele vor fi exemple pentru generaț iile viitoare. În acest context, ș colii româneș ti îi
revine misiunea de a investi în formarea iniț ială ș i continuă a cadrelor didactice ș i de a
inova procesul didactic, de a promova un demers didactic creativ, în scopul pregătirii elevilor
pentru a deveni adulț i responsabili într-o societate în continuă transformare.
OBIECTIVE
Analizând contextul şi rolul determinant al educaț iei în ceea ce priveşte evoluţia
societăţii, considerăm că este nevoie să deschidem mai mult şcoala către colaborare şi bune
practici, atât de la nivel naț ional, cât ș i european, pentru îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei educaţiei oferite de şcoală, în scopul dezvoltării spiritului civic al elevilor,
afirmării sentimentului patriotic, cultivării respectulului faț ă de valorile naț ionale ș i
universale.
Prin organizarea Simpozionului Internaț ional Educaţia de calitate – o preocupare a
şcolii de azi cu tema 100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de dezvoltare a
învățământului românesc, ne propunem:
1. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a conduce procesul de învăţare prin
abordări inovative, centrate pe formarea competenţelor cheie transversale ale elevilor, în
urma schimbului de bune practici între participanţi;
2. Identificarea de strategii de diversificare a curriculumului, de dezvoltare a ofertei
educaţionale și managementului şcolii/colectivelor de elevi prin schimbul de bune practici
de la nivel național și european dezvoltat în cadrul simpozionului;
3. Îmbunătăţirea colaborării între toţi factorii implicaţi în formarea tinerei generaţii - ca
viitori cetăţeni europeni capabili de adaptare și învățare continuă.
SECŢIUNI
Materialele propuse trebuie să respecte tema simpozionului, axându-se pe
dezvoltarea spiritului civic al elevilor, afirmarea sentimentului patriotic, cultivarea
respectulului față de valorile naționale și universale.
1. Parteneriate strategice inovative prin programul Erasmus+, proiecte eTwinning,
proiecte educaţionale locale, judeţene, naţionale
2. Activităț i extraș colare ș i din Programul naț ional ”Ș coala altfel”, proiecte
didactice, metode didactice inovative, comunicări ș tiinț ifice pe tema propusă,
personalităț i marcante din perioada Centenarului Marii Uniri

3

GRUP ŢINTĂ
Simpozionul se adresează cadrelor didactice ș i personalului didactic auxiliar din
învăț ământul preuniversitar.

REZULTATE
a)
Valorizarea ș i valorificarea bunelor practici, a experienț ei cadrelor didactice din
sistemul de învăț ământ românesc ș i european;
b)
Publicaţia cu ISBN a simpozionului în format electronic (DVD); adeverinț e de
participare.
ACTIVITĂȚ I DE PROMOVARE/DISEMINARE
Activităț ile simpozionului vor fi promovate ș i diseminate pe site-ul ș colii ș i pe
site-urile instituț iilor partenere, în mass-media locală, în revista ș colii.
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
Data: 25 mai 2018
Locul de desfăș urare: Şcoala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui, județ ul Vaslui
Program de desfăşurare:
1100 – 1115
Primirea invitaţilor şi înregistrarea participanţilor
1115– 1130
Program artistic în amfiteatrul ș colii
30
00
11 – 12
Prezentarea invitaţilor şi a programului simpozionului
Alocuţiuni ale invitaţilor
1200 – 1315
Evenimentul de multiplicare din cadrul parteneriatului strategic
Erasmus+, KA2, The Living Book – Augmenting Reading for Life
(2016-1-CY01-KA201-017315) – coordonator European University,
Nicosia, Cipru
1315 – 1400
Evaluarea activităţilor
REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚ ILOR
Înscrierea participanţilor se va realiza până la data de 18 mai 2018 prin completarea
Fişei de înscriere (din anexă) cu numele autorului /autorilor (maximum 2, care vor plăti
contravaloarea materialelor individual) ș i trimiterea acesteia pe adresa de email
simpozionscoalacparfenevs@yahoo.com. Înscrierea va fi confirmată prin e-mail de către
organizatori. Informaţii suplimentare puteţi afla la numărul de telefon 0743067033, prof. înv.
primar Pascu Alina. Materialele pentru publicare se trimit pe aceeaș i adresă de email,
însoț ite de copia scanată după ordinul de plată care constituie dovada achitării contravalorii
materialelor, până la data de 18 mai 2018. Lucrările care sunt trimise după această dată nu vor
mai fi publicate.
Cadrele didactice din altă localitate vor trimite ș i un plic autoadresat format A4 (cu un timbru
de 3 lei) până la data de 18 mai 2018 pe adresa: Ș coala Gimnazială Constantin Parfene,
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, Vaslui, cod 730120, județ ul Vaslui.
2. REDACTAREA LUCRĂRILOR
Materialele pentru publicare vor fi tehnoredactate în format A4, Times New Roman
12, cu diacritice, la 1 rând, margini egale de 2 cm, text aliniat „Justify”; titlul va fi scris cu
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Inspectoratul Ș colar Județ ean Vaslui
Ș coala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui
Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 20
Tel/fax: 0235 312402
scoala_cparfene_vaslui@yahoo.com
www.scoala3cparfenevaslui.ro

Anexa
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL INTERNAȚ IONAL
EDUCAŢIA DE CALITATE – O PREOCUPARE A ŞCOLII DE AZI
Ediţia a IX-a, Vaslui, 25 mai 2018
Tema: 100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de dezvoltare a învățământului românesc
Nume şi prenume
Domnul/Doamna:
___________________________________________________________________________

Profesia:
___________________________________________________________________________
Numele unităţii de învăţământ:
___________________________________________________________________________
Adresa participantului: strada _____________________ nr._____ , bl. ______, sc._____ , et.
_____ , ap._____, loc. ________________, com. ____________, jud. ___________________
cod poştal________
Telefon (personal / de contact): __________________________________________________
Email:
___________________________________________________________________________
Secţiunea:
Titlul lucrării:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Modul participării: direct / indirect
Numărul ordinului de plată …………………………………………………..
Data:
Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea şi o copie scanată a ordinului de
plată pe adresa de email: simpozionscoalacparfenevs@yahoo.com.
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Vă mulţumim!
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