SIMPOZION INTERNAȚIONAL
``PERFORMANȚE PRIN PARTENERIATE``
Ediția III
„Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă.” ~ Ralph
Waldo Emerson
ARGUMENT
În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la
nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să își asume o nouă
perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul
educațional trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației
românești.
Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o soluție reală a problemelor din
învățământ, sunt necesare elaborarea unor strategii, a unor direcții care să unească
eforturile parteneriale, precizarea rolului asumat de instituții în parteneriate.
Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât și
impactul educației școlare asupra întregului sistem social, soluționarea dificultăților prezente
presupune colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi:
• Personalul din învățământ;
• Categoriile de elevi;
• Familiile elevilor;
• Organizații guvernamentale cu caracter central sau local;
• Organizații cu caracter nonguvernamental;
• Reprezentanții cultelor religioase;
• Agenții economici;
• Sindicatele;
• Autoritățile centrale și locale.
Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie
să se schimbe valori, atitudini si comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați:
decidenți, oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale si
nonguvernamentale, urmărindu-se asigurarea egalității șanselor în educație, încurajarea
inițiativei și participării, dezvoltarea cooperării și colaborării, statutarea disciplinei și
responsabilității.
SCOP:
Conștientizarea necesității optimizării demersurilor educaționale din perspectiva
recunoașterii și valorificării parteneriatelor cu întreaga comunitate locala pentru obținerea
performanței în mediul școlar și extrașcolar.
GRUP ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, specialiști în
tematica abordata în cadrul simpozionului.

MODALITĂȚI DE PARTICIPARE:
-

Indirectă – prin trimiterea lucrării la https://goo.gl/forms/kkKRnb5id1O4a3We2;

ACTIVITĂȚILE SIMPOZIONULUI:
1. Participare cu lucrare la publicația pe CD, cu ISBN.
SECȚIUNI :
I.
Parteneriate între instituțiile de învățământ;
II.
Parteneriate între instituțiile de învățământ si O.N.G.-uri;
III.
Parteneriate între instituțiile de învățământ și agenții economici;
2. Conferința internațională ON-LINE
ORGANIZATOR:
-

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești

PARTENERI:
-

Centru Național de Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic din România
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Casa Corpului Didactic Prahova
Camera de Comerț și Industrie Prahova
Universitatea Petrol și Gaze Ploiești
Organizații nonguvernamentale

COORDONATORI:
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești
- Simona Lupu, director (inițiator proiect)
CNDIPT România
- Dalia-Maria Mircea- Dărămuș, director ROCT, CNDIPT din România
- Eugen Verestiuc, inspector de specialitate ROCT, CNDIPT din România
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
- Constantin Pisău, inspector școlar general
- Liliana Țenescu, inspector școlar general
- Horia Toma, inspector școlar general
- Cristina Petre, inspector școlar pentru activitatea extrașcolară și educație
permanentă
- Aurel Graur, inspector școlar pentru proiecte educaționale europene
- Ion Ionescu, inspector școlar cu disciplinele tehnice
Camera de Comerț și Industrie Prahova
- Luana Teodorescu, director Programe și Afaceri Europene
Casa Corpului Didactic Prahova

- Mariana Cazacu, director
Asociația Centru Cultural și Antreprenorial Acum
- Daniel Constantinescu, președinte
- Nicolae Lupu, vicepreședinte
Asociația Iubesc Ploieștii
- Alexandra Anton, președinte executiv
Echipa de proiect:
- prof. Lupu Simona, coordonator
- prof. Sîrbu Cristina, responsabil IT
- prof. Comisel Vasilica, responsabil comunicare
- prof. Lazăr Corina, responsabil logistică
- prof. Suditu Iulia, responsabil comunicare/ moderator
Echipa de implementare: prof. Karaghiaur Mihai
Prof. Draghici Liviu
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 8.05.2020
LOCATIA EVENIMENTULUI ON-LINE
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Înscrierea participanților se face odată cu transmiterea articolului pentru publicare, până la
data de 4.05.2020, prin completarea Formularului on-line, doar o singura data, accesând
link-ul obligatoriu de pe un cont google personal

https://goo.gl/forms/kkKRnb5id1O4a3We2
Nu se percepe taxă de participare.
Lucrarea scrisă va conține o abordare personală a temei simpozionului, de 1-3 pagini. Se va
folosi Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactata la 1,5 rânduri, margini 2,5 cm (sus și jos,stânga și dreapta). Titlul va fi scris cu
majuscule . La doua rânduri de titlu se va scrie autorul și instituția. Bibliografia se va trece la
sfârșit.
Se vor lua în considerare doar lucrările trimise de pe contul personal de google, deci nu se
vor trimite de pe același cont 2 lucrări.
Pentru informații suplimentare, persoană de contact prof. Sîrbu Cristina, mail:
sirbucrystina@yahoo.com.
La finalul evenimentului, participanții vor primi pe mail:
- Diploma de participare cu lucrare la simpozionul internațional
- Diploma de participare la conferința internațională
- Publicația simpozionului in format pdf.
AGENDA EVENIMENTULUI VA FI TRANSMISA ULTERIOR
Echipa de proiect

