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Motto:
„ Oportunități egale înseamnă, mai mult ca orice, o educație de excepție!”
Steve Jobs
ARGUMENT
Trăim într-o lume în care schimbarea a devenit un fapt cotidian. Sistemul educațional
trebuie să se adapteze permanent acestei schimbări din viața reală. Orice neadaptare îl
transformă într-un sistem anacronic. Cum putem preveni acest lucru? Este o întrebare la care se
pot găsi răspunsuri și în cadrul acestui simpozion. Numai o frământare colectivă poate conduce
către cele mai bune soluții.
Ediția I a Simpozionului ,,Educaţia în secolul XXI” își propune să dezbată problematica
egalității de şanse, un deziderat al lumii moderne, o valoare comună a Uniunii Europene şi o
condiţie sine qua non în îndeplinirea scopurilor de educare, creştere şi dezvoltare, de coeziune
socială la nivelul întregii Europe.
Un sistem educaţional facilitator este acela care oferă şanse egale tuturor. O educaţie
completă nu se reduce doar la egalizarea şanselor, nici la egalitatea finalităţilor educaţionale.
Ceea ce aduce o şcoală a viitorului în atenţia publicului căruia i se adresează este tocmai mixarea
într-un mod fin şi neinvaziv a alternativelor material - financiare, pedagogice şi umane.
Un câştig la nivel de individ este capacitatea de adaptare, ceea ce se reflectă într-un stil
de viaţă sănătos, înţelegerea sensului existenţei sale, a nevoilor şi a angajamentului său faţă de
societate. Acest lucru nu-l putem atinge decât printr-o viziune unitară asupra oamenilor,
indiferent de rasă, etnie, identitate de gen, capacitate psihocognitivă şi emoţională, aspect fizic,
statut socioeconomic. Ca profesori, ne dorim să susţinem transformări reale ale personalităţii
umane, dincolo de barierele sociale, culturale, religioase în care copiii noştri trăiesc.
Astfel, pot fi aprofundate cele două tipuri de cunoaștere: cunoaștere tacită sau KNOW –
HOW și cunoașterea explicită sau KNOW –WHAT. Tânărul de mâine trebuie să dovedească o
educație solidă, să manifeste interes pentru o învățare continuă și să aibă o mentalitate pozitivă
față de schimbare și inovație.
SCOP:
Conştientizarea necesităţii optimizării demersurilor educaţionale din perspectiva egalităţii
de şanse, a egalităţii în diversitatea fiinţei umane.
OBIECTIVE:
 promovarea strategiilor şi metodelor de lucru în şi pentru grupurile dezavantajate şi
vulnerabile;
 menţinerea individualităţii din punct de vedere fizic, cognitiv, social, economic, rasial,
etnic ca element cheie al unei pedagogii de succes;
 încurajarea creativităţii în educaţie;



dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru punerea în valoare şi în scenă a tradiţiilor şi
obiceiurilor locale;
schimbul de bune practici



GRUP ȚINTĂ: cadre didactice, specialiști în tematica abordată în cadrul simpozionului
ACTIVITĂȚILE SIMPOZIONULUI:
1. Întâlnire cu reprezentanții instituțiilor cu expertiză în domeniul activității cu tinerii
aflați în situații de risc/vulnerabili. Exemple de bune practici.
- Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Prahova
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii
- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova
2. Participare la atelierele de lucru interactive ,,Activități non-formale de dezvoltare a
capacității de adaptare la schimbare pentru tinerii aflați în situații de risc/vulnerabili”
Modalități concrete pentru combaterea stereotipurilor și prejudecăților

-

Facilitatori:
Teodora Drăghicioiu
Luiza Beatrice Covaci
-

Învățarea socială și emoțională
Facilitatori:
Viorel Dinu
Elena Butunoi

-

Dezvoltare personală prin muzică
Facilitatori:
Silviu Anghel
Alina Botoacă

- Personalitatea empatică - premisă a școlii viitorului

Facilitatori:
Adriana Melania Nedelcu
Florina Simona Ionescu

- Sportul pentru toți
Facilitatori:
Ionuț Urzeală
- Modalități de optimizare a comunicării în contextul integrării școlare și sociale
Facilitatori:
Carmen Șerpescu
Adelina Cheșcă
- Dreptul copiilor la egalitate și non-discriminare
Facilitatori:
Raluca Nica
Mariana Badea

- Modalități practice de depășire a dificultăților de dezvoltare prin art-terapie
Facilitator:
Izabela Neagu

- Metoda SCOUT- educație prin acțiune
Facilitatori:
Mădălina Tuinete
- Limbajul universal al dansului/Comunicarea emoțională prin artă
Facilitator:
Sorin Petre
- Experienţa islandeză în organizarea activităţilor curriculare outdoor

Guðmundur
Hrafn Arngrímsson

3. Conferință internațională ,,Activitățile non-formale indoor și outdoor ”
Conferențiază:
Gudmundur Amgrimsson, Trainer Cursus Iceland, Reykjavik, Islanda
Daniela Călugăru, Inspector general M.E.N.
Oprea - Nicolae Angelescu, Inspector Școlar General I.S.J. Prahova

4. Participare cu lucrare la publicația on-line, cu ISSN - ,,Managementul activităților
formale şi non-formale de dezvoltare a capacității de adaptare la schimbare pentru tinerii
aflați în situații de risc/vulnerabili”
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a) Înscrierea participanților se face odată cu transmiterea articolului pentru
publicare (opţional), până la data de 15 aprilie 2017, prin completarea Formularului on-line,
accesând linkul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdwmdB9_OesNvJNLJzJ1IiE3XqSujnQCij9GR1T1pQ5jZQ/viewform
Lucrarea scrisă va conține o abordare personală a temei simpozionului, de 1-3 pagini A4.
Se va folosi Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12,
tehnoredactată la 1,5 rânduri. Titlul va fi scris cu majuscule. La două rânduri de titlu se va scrie
autorul și instituția. Bibliografia se trece la sfârșit. Se admit maxim doi autori pe lucrare.
b) Participarea directă la activitățile simpozionului este obligatorie. Locurile sunt
limitate.
c) Agenda Evenimentului
VINERI, 26 MAI 2017, Centrul Cultural ,,Aurel Stroe” Buşteni
15.00-16.00

Primirea şi înregistrarea participanţilor
Welcome coffee

16.00-16.30

16.30-17.30

18.00-19.00

Deschiderea simpozionului
Cuvânt de întâmpinare
- Reprezentanţi ai M.E.N. , I.S.J. Prahova şi CCD Prahova
Întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor cu expertiză în domeniul activităţii
cu tineri aflaţi în situaţii de risc/vulnerabili. Exemple de bune practici.
- Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Prahova
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Compartimentul de
Analiză şi Prevenirea Criminalităţii
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al
Judeţului Prahova
- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova
Spectacol
SÂMBĂTĂ, 27 MAI 2017, Sălile de clasă

9.00-13.00

13.00-14.30
14.30-17.30

Participare la atelierele de lucru interactive ,,Activități non-formale de
dezvoltare a capacității de adaptare la schimbare pentru tinerii aflați în
situaţii de risc/vulnerabili”
Pauză
Participare la atelierele de lucru interactive ,,Activități non-formale de
dezvoltare a capacității de adaptare la schimbare pentru tinerii aflați în
situație de risc/vulnerabili”

DUMINICĂ, 28 MAI 2017, Centrul Cultural ,,Aurel Stroe” Buşteni
10.00-13.00

Conferința internațională ,,Activitățile non-formale indoor și outdoor ”

13.00- 14.00

Concluzii. Încheierea evenimentului.

d) La finalul evenimentului, participanții vor primi:
- Diplomă de participare/ Diplomă de participare cu lucrare la simpozion internațional
- Diplomă de participare la conferința internațională
- CD-ul cu publicația simpozionului, cu ISSN
PARTENERI:
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Primăria Orașului Bușteni
Centrul Cultural ,,Aurel Stroe“ Bușteni
Asociația PRO Trans Ploiești
Școala Gimnazială ,,Nestor Urechea” Bușteni
Colegiul ,,Ion Kalinderu” Bușteni
Cursus ICELAND, Islanda

COORDONATORI:
CCD Prahova
- Mariana Cazacu, director
- Daniela Ionescu, profesor metodist
CJRAE Prahova
- Florina Simona Ionescu, director
ISJ Prahova
- Horia Toma, inspector școlar general adjunct
- Liliana Țenescu, inspector școlar general adjunct
- Cristina Petre, inspector școlar pentru activitatea extrașcolară și educație permanentă
- Vasilica Comișel, inspector școlar pentru discipline socio-umane
- Petre Vulpe, inspector școlar pentru management instituțional
- Bianca Ciulac, inspector școlar pentru managementul resurselor umane
- Coralia Matei, inspector școlar pentru învățământ primar
- Adriana Arcoși, inspector școlar pentru limba engleză
Primăria Orașului Bușteni
- Adriana Vâjeu, inspector
Centrul Cultural ,,Aurel Stroe“ Bușteni
- Constantin Spurcaciu, director
Asociația PRO TRANS Ploiești
- Mădălina Tuinete, președinte
Școala Gimnazială ,,Nestor Urechea” Bușteni
- Elena Burchiu, director
Colegiul ,,Ion Kalinderu” Bușteni
- Nicoleta Tudorache, director
Cursus ICELAND
- Guðmundur Hrafn Arngrímsson, trainer
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