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Simpozionul Internațional pentru Educația Intergenerațională 

Ediția a V-a, Vaslui, 12 aprilie 2019 

Instituția organizatoare:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRA NECHITA” VASLUI,  JUDEȚUL VASLUI 

Str. Păcii, Nr. 1 

Telefon: 004 0235360349 

Fax: 004 0235360349 

E-mail: scoalanr8vaslui@yahoo.com 

 

Parteneri: 

 Regional Gymnasium of Livadia - Cipru 

 Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro - Portugalia 

 Istituto Comprensivo Statale Frosinone 3 - Italia 

 Agrupamento de Escolas de Vialonga - Portugalia 

 Inspectoratul Scolar al Proviniei Kastamonu – Turcia 

 Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 

 Casa Corpului Didactic Vaslui 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui 

 Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 

 Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

 Asociația Culturală Europea 

 

Coordonatori: 

Inspector pentru limbile moderne, prof. ALEXANDRU MÎȚĂ 

Director, prof. VLADIMIR BABAN 

Director adjunct, prof. ALINA EMANUELA MORARU 
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         Argument 

 În ultimul deceniu, judeţul Vaslui a fost spaţiul în care s-au desfăşurat numeroase proiecte 

novatoare în domeniul educaţiei - de la educaţia preşcolară şi gimnazială, la cea a elevilor de liceu, 

a tinerilor şi a adulţilor.  Toate  aceste  proiecte,  recompensate  adesea  cu  înalte  distincţii  ale  

Comisiei  Europene (European Language Label) sau ale Ministerului Educaţiei Naţionale (Şcoala 

Europeană), împreună cu alte iniţiative valoroase de formare, trebuie să-şi găsească un forum 

adecvat de propagare a bunei practici. 

 În acest spirit, Simpozionul Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională intenţionează 

să valorifice şi să popularizeze exemplele de bună practică acumulate, aplicând totodată 

prevederile UNESCO cuprinse în Cadrul de Acţiune de la Dakar pentru Educaţia pentru Toţi, în 

vederea punerii la punct a unei strategii pentru : 

-    educaţia lingvistică şi interculturală de calitate pentru toate vârstele; 

-    educaţia durabilă cu valorificarea experienţelor autohtone; 

-    transmiterea ştiinţei şi răspândirea rezultatelor pozitive; 

-    generalizarea educaţiei plurilingve intergeneraţionale; 

-    realizarea unor acţiuni speciale destinate educaţiei active la vârsta a treia. 

 

 Scop:  

 Creșterea calității, a caracterului inovator și a dimensiunii europene în învățământul 

preuniversitar. 

 

 Obiective specifice: 

 schimbul de experiență privind punerea în practică a unor abordări pedagogice și 

manageriale inovatoare în țările partenere; 

 schimbul de bune practici referitoare la îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru toate 

vârstele; 

 promovarea activității de cooperare între instituții de învățământ; 

 consolidarea dimensiunii europene în educație. 

 

 Locul de desfășurare: 

            Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui, județul Vaslui 

 

 Grup țintă: 

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar de toate gradele, formatori pentru educaţia 

adulţilor precum şi cadre didactice şi cercetători din învăţământul universitar din România și din 

țările partenere (Portugalia, Cipru, Italia, Turcia). 

 

 Rezultate: 

1) valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din 

diverse sisteme de învățământ europene; 

2) realizarea unei reviste DVD cu ISSN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul 

simpozionului; 

3) selectarea celor mai bune şi originale metode de educatie pentru un kit de formare a tinerilor 

profesori din Europa. 
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Activități de promovare, diseminare, mediatizare: 

 Activitățile simpozionului vor fi mediatizate și diseminate pe site-ul școlii, pe platforme și 

siteuri din domeniul educației. De asemenea, activitățile simpozionului internațional vor fi 

mediatizate prin intermediul mass-media, articole naționale și internaționale. Mediatizarea și 

diseminarea activităților simpozionului vor fi realizate și de către echipa de coordonare a 

simpozionului prin toate mijloacele de informare. 

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

DATA DESFĂȘURĂRII: 12 aprilie 2019 

LOCUL: Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui, jud. Vaslui 

 

PROGRAMUL ZILEI 

 Primirea invitaţilor şi înregistrarea participanţilor 9:30-10:00 

 Alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor partenere 10:00-10:30 

 Desfășurarea lucrărilor simpozionului 10 

 Concluzii / înmânarea mapelor 11:00-13:00 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 

 

- lucrarea, formularul de înscriere şi copia scanată după ordinul de plată se vor trimite până la data 

de 12 aprilie 2019 la adresa de mail: simpozionintergenerational2016@yahoo.com 

- cadrele didactice din alte localități vor trimite și un plic autoadresat (cu un timbru de 3 lei) până 

la data de 11 aprilie 2019  pe adresa:  

             Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita”  

             Str. Păcii, Nr. 1 

             Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, cod 730232. 

 

Notă: Lucrările trimise după data de 11 aprilie 2019  nu vor fi luate în considerare pentru 

publicare. 

   Secțiuni: 
1. Comunicări științifice 

2. Activități practice 

3. Proiecte școlare si auxiliare didactice 

 

2. REDACTAREA LUCRĂRILOR: 

 

 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft 

Office Word, pe pagină A4, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justify, font Times New 

Roman, corp de literă 12, la un rând; 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); 
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 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); 

 lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4; 

 conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, 

să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale și să respecte legislația în vigoare 

privind drepturile de autor; 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume 

autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina; 

 se admit maxim 2 autori pentru o lucrare, care vor plăti taxa individual. 

 

3. TAXA DE PARTICIPARE: 

 

Taxa de participare, în valoare de 25 RON va fi depusă în contul Asociației „SPIRITE VII” 

RO42BRDE380SV35782813800 
pentru „Simpozionul Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională” 

 

Taxa include DVD-ul cu ISBN și diploma de participare care vor fi expediate la adresa menționată 

în fișa de înscriere. Participarea este indirectă. 

 

4. PERSOANE DE CONTACT: 

 

 Moraru Alina-Emanuela  (nivel liceal) 

tel: 0745 388989; e-mail: moraru_alina_emanuela@yahoo.com 

 Cernoschi Adina  (nivel gimnazial) 

tel: 0743 085686; e-mail: cernoschiadina@yahoo.com 

 Chitic Florentina (nivel primar) 

 tel: 0770 358208;  e-mail: florentina.chitic@yahoo.com 

 Turbatu- Balan Dorinela  (nivel preșcolar) 

 tel: 0770 390231; e-mail: doridenis@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cernoschiadina@yahoo.com
mailto:cernoschiadina@yahoo.com
mailto:chitic@yahoo.com
mailto:doridenis@yahoo.com
mailto:doridenis@yahoo.com
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               MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE   
          INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI 

         Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”, mun. Vaslui 

       Str. Păcii, nr.1, Vaslui, cod 730232, telefon/fax: 0235.360349 

          E-mail: scoalanr8vaslui@yahoo.com 

 

 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
Simpozionul Internațional pentru Educația Intergenerațională 

Ediția a V-a, 12 aprilie 2019 

 

Titlul lucrării (în limba de prezentare): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Autorul lucrării 

 

Nume ____________________  Prenume   ________________________________ 

Instituția ____________________________________________________________ 

Localitatea ____________________ Județul/Regiunea_______________________ 

Telefon mobil   _____________________________ 

E-mail        _________________________________ 

 

 Limba de prezentare și secțiuni (marcați cu X)                   

                                                                                 

                                         

 

 

 

 

 

 

Numărul ordinului de plată / mandatului      ______________________________ 

Observații   __________________________________________________________ 

 

              Data,                                                                    Semnătura, 
 

Limba română  

Limba franceză  

Limba engleză  

Limba spaniolă  

Limba italiană  

1 Comunicări științifice  
2 Activități practice  
3 Proiecte școlare și auxiliare didactice  
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Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita ” Vaslui 

Str. Păcii, Nr.1, cod  730232 

Telefon/ fax : 0235. 360 349 

E-mail : scoalanr8vaslui@yahoo.com 

 

 

 

 

     

       Nr. 255   din 25.02.   2019                                                                           Nr.______ din____________                                                                          

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 Încheiat astăzi, ............................, în vederea organizării şi desfăşurării Simpozionului 

Internațional pentru Educația Intergenerațională, Ediția a V-a. 

 

1. PĂRŢILE: 

Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui, Str. Păcii, nr. 1, Vaslui, cod 730232, România, 

reprezentată prin director, profesor Baban Vladimir, în calitate de aplicant,  şi   

Şcoala..................................................................................................................................................... 

reprezentată prin director: profesor ....................................................................................................... 

și coordonator la nivel de școală: profesor ..........................................................................................., 

în calitate de partener în cadrul Simpozionului. 

 

2. OBIECTUL prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi parteneri 

în vederea organizării şi desfăşurării optime a Simpozionului Internațional pentru Educația 

Intergenerațională, Ediția a V-a. 

 

3. DURATA 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 14.06.2019. 

 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRA NECHITA” VASLUI, prin organizatori, se obligă: 

- să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere; 

- să mediatizeze, promoveze, disemineze rezultatele Simpozionului; 

- să trimită tuturor participanţilor adeverinţele şi diplomele obţinute, în termenul stabilit; 

- să distribuie cadrelor didactice participante DVD-ul cu ISSN şi diplomele de participare. 

 

ŞCOALA PARTENERĂ se obligă: 

- să participe prin reprezentanţii săi, direct sau indirect, la desfăşurarea lucrărilor simpozionului; 

- să mediatizeze simpozionul în unitatea şcolară; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea acţiunii. 

 

5. DISPOZIŢII FINALE 

Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ partenere, din 

ţară sau din alte ţări participante. 

 

 Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

  

                      Director,                                                                             Director, 

           Prof. Baban Vladimir                                                        Prof. 

 

mailto:scoalanr8vaslui@yahoo.com

