SIMPOZIONUL NAȚIONAL
,,EFICIENT ȘI MODERN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ACTUAL”
EDIȚIA a II-a, Martie 2018

ARGUMENT
Motivația organizării ediției a II-a a Simpozionului a reieșit din nevoia permanentă a
sistemului educațional de a se corela cu dinamica societății, cu orientările de la nivel european
care vizează creșterea nivelului și a calității în formarea profesională. Atingerea unor astfel
obiective presupune două direcții de acțiune. Pe de o parte, este vorba despre încercarea de a
elimina sau măcar de a reduce fenomene ca absenteismul și abandonul, pe de altă parte, despre
asigurarea unui învățământ de calitate, modern și eficient, în acord cu provocările actuale.
Amploarea pe care o înregistrează anual fenomenul absenteismului și abandonului în foarte
multe școli din sistemul românesc de educație, creșterea numărului de elevi cu CES integrați în
învățământul de masă și lipsa de experiență a cadrelor didactice în abordarea acestor elevi,
scăderea interesului elevilor pentru școală sunt tot atâtea provocări cărora învățământul românesc
trebuie să le facă față în perioada actuală și care își pot găsi rezolvarea prin dezbateri, schimburi
de opinii, parteneriate realizate în cadrul manifestărilor Simpozionului.
Creșterea calității și a eficienței procesului instructiv educativ, promovarea echității și a
coeziunii sociale precum și stimularea creativității și inovării impun, în continuare, adaptarea
metodelor de predare și învățare și, din această perspectivă, valorificarea exemplelor de bune
practici în privința utilizării la clasă a metodelor moderne, atractive de predare-învățare, precum
și valorizarea unor mijloace moderne cum sunt auxiliarele curriculare, suporturile de curs și alte
resurse educaționale create de profesori în sprijinul eficientizării actului didactic, sunt în
continuare bine-venite. Atractivitatea demersului didactic, formarea de competențe cheie în
cadrul unei învățări active, organizarea actului didactic ținând seama de diversitate și incluziune,
satisfacerea necesităților persoanelor dezavantajate precum copiii cu dizabilități, romii, etc. ar
putea să fie soluții pentru ameliorarea rezultatelor învățării, asigurarea succesului școlar și
reducerea abandonului
Totodată, complexitatea problemelor cu care se confruntă actualul sistem de educație și
necesitatea rezolvării acestora impune implicarea comunității locale prin dezvoltarea de
parteneriate care să sprijine formarea cât mai completă a elevilor, atragerea și menținerea
acestora către și în sistemul educațional. În aceeași ordine de idei, parteneriatele cu instituții de
învățământ din Europa pot constitui o soluție prin faptul că oferă exemplul unor sisteme
educaționale care au reușit să gestioneze problemele care la noi încă nu și-au găsit rezolvarea. În
sprijinul acestei ideii, și-a găsit justificarea menținerea, în cadrul Simpozionului, a secțiunii
dedicată prezentărilor de bune practice în dezvoltarea parteneriatelor.

Nu în ultimul rând, această ediție este justificată de interesul manifestat în anul precedent,
a Simpozion participând 259 de cadre didactice cu 214 lucrări.
SCOP:
Scopul organizării acestui simpozion, având ca grup ţintă cadrele didactice din
învăţământul de masă și cel special, este acela de a oferi prilejul unor dezbateri, schimburi de
păreri, împărtăşirea unor experienţe cu privire la activitatea şi practica personală sau de a
cunoaște alte modalităţi de lucru în scopul performării şi dezvoltării propriului stil de muncă.
Totodată, simpozionul își propune promovarea parteneriatului între instituții de învățământ
în vederea identificării și valorizării de metode, tehnici, suporturi educaționale moderne, proiecte
comunitare locale, naționale și internaționale, care să amelioreze problemele cu care se confruntă
învățământul românesc actual: scăderea motivației de învățare a elevilor, părăsirea timpurie a
sistemului educațional de către tot mai mulți elevi , integrarea elevilor cu C.E.S. în învățământul
de masă.

OBIECTIVE SPECIFICE:









Identificarea unor modalități de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul
educațional actual, în sistem partenerial;
Crearea unui cadru de promovare a exemplelor de bună practică înregistrate în școală și a
celor identificate în școlile partenere, prezentarea lor;
Identificarea de strategii eficiente și atractive pentru elevi, în scopul îmbunătățirii calității
educației și formării;
Identificarea modalităţilor optime de intervenţie în vederea prevenirii și reducerii
abandonului școlar;
Identificarea unor strategii didactice eficiente pentru prevenirea sau remedierea eşecului
şcolar şi profesional al elevilor cu C.E.S.
Promovarea de suporturi educaționale (auxiliare didactice, suporturi de curs, publicații de
specialitate) în scopul valorificării lor de către cadrele didactice participante la simpozion în
procesul instructiv-educativ;
Realizarea unui schimb real de experienţă între cadrele didactice care predau în învăţământul
de masă sau special în ceea ce privește implementarea unor proiecte educaționale comunitare
și europene în școlile unde își desfășoară activitatea.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: Colegiul Tehnic ,, Alexandru I. Cuza”
Bârlad
SECȚIUNI:
I.
II.
III.
IV.

Mijloace, metode, modalităţi de lucru, vizând reducerea abandonului şcolar şi integrarea
elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masă - referate, lucrări ştiinţifice, studii.
Tehnici de lucru eficiente la clasă – exemple de bune practici.
Suporturile educaționale - factor motivant și sursă de informare pentru elevi. Prezentare
de auxiliare didactice, suporturi de curs, publicații de specialitate utile pregătirii elevilor.
Parteneriat și colaborare: prezentare de proiecte educaționale comunitare și europene.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 15 ianuarie-23 februarie 2018
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR: 23 februarie 2018
DATA DESFĂȘURĂRII: 14 martie 2018

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

 09:00-09:30 – Primirea participanţilor
 09:30-10:30 – Festivitatea de deschidere
 11:00-13:00 – Susţinerea lucrǎrilor / comunicărilor pentru secţiunile I, II
 13:00- 13:30- Pauză de cafea
 13:30– 15.00- Vizionarea prezentărilor pentru secțiunile III, IV
 15.00-15.30 - Concluzii

