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CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
vă invită la
SIMPOZIONUL NAŢIONAL

„ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE
– COMPETENȚE PENTRU VIITOR”
25 mai 2018, ora 10.00, Casa Corpului Didactic Buzău
Argument
Pornind de la premisa că profesorul este factorul din școală cu cea mai mare
influență asupra rezultatelor învățării, considerăm că un sistem școlar nu se poate reforma
sau îmbunătăți, fără a crește calitatea resursei umane și fără a aborda toate dimensiunile
unui management eficient al resurselor umane în educație. Altfel spus, problema esențială,
la nivel de sistem, este nevoia de profesori de calitate iar îmbunătățirea calității corpului
profesoral poate fi cheia îmbunătățirii rapide atât a calității educației, cât și a echității
furnizării serviciilor educaționale.
Dincolo de problemele esențiale legate de curriculum și manual, de tehnologii de
învățare, de examene și evaluări naționale, de dotări ale școlilor, sunt profesorii, cei care
creează, generează calitatea educației prin munca lor de zi cu zi. Este unanim acceptată azi
ideea că şcoala este o organizaţie care învaţă. La baza schimbării şi progresului se află un
proces de învăţare socială, de asimilare şi de practicare de noi comportamente, atitudini,
valori. Acest amplu şi complex proces se realizează, în primul rând, prin intermediul cadrelor
didactice, care sunt resursele umane principale ale dezvoltării şcolii, agenţii schimbării.
Prin acest simpozion dorim să facilităm dialogul și schimbul de opinii și bune practici
între participanți - educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării
initiațivelor care vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale dar şi schimbări la
nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin
analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică și dau
consistență demersurilor de sporire a relevanței și calitătii actului educational.
Ce ne propunem?




Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte dezvoltarea
competenţelor profesionale, în vederea creșterii relevanței procesului instructiveducativ pentru asigurarea accesului și șanselor egale pentru copii din medii diferite,
prin proiecte specifice integrate în planul de dezvoltare instituțională a școlii;
Popularizarea de parteneriate educaţionale, strategii şi metode inovative de
dezvoltare a unei culturi organizaționale de succes, axată pe creșterea calității
demersului didactic.
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Cui ne adresăm?
Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari
şi partenerilor educaţionali.
Ce teme vom aborda?


Metode inovative şi parteneriate în educaţie care asigură dezvoltarea profesională,
progresul în cariera didactică și abilitarea cu competențe specifice abordării
diferențiate a elevilor, în vederea asigurării șanselor egale - exemple de bune
practici;



Proiecte ale școlii care contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale de
succes, cu trăsăturile unei „școli care învață” (măiestria personală, viziunea
împărtășită, modele mentale, învățarea în echipă și gândirea sistemică).

Condiții de participare
Pentru a putea participa la acest simpozion trebuie să trimiteţi, în format electronic, la
adresa: ccdbuzau@yahoo.com (cu subiectul #simpozionnational2018), o lucrare care se
referă la una din temele menţionate, sau în context, redactată conform cerinţelor de mai jos,
respectând, orientativ, o proporție a elementelor de conţinut: 30% noţiuni teoretice, 60%
noţiuni practice/descrierea activităților, proiectelor, 10% concluzii. Vă rugăm să completați
formularul online, de la https://goo.gl/forms/z7NyFXWLpEcb08iR2, atașat acestui anunț.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 20 aprilie 2018. Depăşirea acestui
termen și nerespectarea condițiilor de conținut și redactare atrag după sine imposibilitatea
publicării în broşura seminarului.
Taxa de participare este de 30 de RON (include: organizarea evenimentului, editarea
lucrărilor simpozionului în volum cu ISBN, diplomă de participare, taxe poştale) şi poate fi
depusă direct la secretariatul C.C.D. Buzău sau în contul Casei Corpului Didactic Buzău,
RO75TREZ16620E330500XXXX – Trezoreria Buzău, cu mențiunea “taxă simpozion
national 2018”. CIF CCD Buzau 4233785.
Simpozionul este o oportunitate pentru schimbul de idei și practici eficiente, prin
interacțiunea directă a celor interesați de progresul în cariera didactică prin promovarea și
dezvoltarea unei culturi organizaționale de succes; timpul de prezentare a lucrării va fi de 35 minute (asigurăm condiții pentru proiectarea unor documente în format electronic).
Ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrările?
-

Fiecare lucrare va fi însoțită de un rezumat de maximum 3 pagini, format A4, care va
fi publicat;
Lucrarea va fi scrisă în Word cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului
12, cu diacritice, tehnoredactată la 1,5 rânduri;
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-

Conţinutul trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă,
să fie original şi să conţină exemple de bune practici;
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
Nu vor fi publicate lucrări plagiate sau lucrări ce au fost deja publicate sau prezentate
în cadrul altor evenimente. Toate drepturile sunt rezervate autorilor. În acest sens
autorii vor completa o declarație pe propria răspundere, conform modelului anexat.
Publicarea fotografiilor se face cu acordul implicit al participanților.

Ce activități se vor desfăşura în cadrul simpozionului?
-

Prezentări - proiecte inovative, exemple de bune practici;
Activități cu un caracter interactiv - Dezbatere tip cafenea publică.

Coordonator: prof. metodist Paula MIHAI
Comisia metodico – ştiinţifică:

Director CCD Buzău, prof. Ion VASILE
Prof. metodist Marcela Toni APOSTOIU
Prof. metodist Daniela SOARE

Comisia tehnică şi comunicare:

Bibliotecar Marilena TRIFAN
Informatician Corneliu FILIP

Departamentul Administrativ-financiar:

Secretar Dida DRAGOSTIN
Contabil Dana MOCANU

Persoană de contact: prof. metodist Paula Mihai; 0723 295 074,
paulagmihai@gmail.com

Director Casa Corpului Didactic Buzău,
Prof. Ion VASILE

Referințe
Studiu – Reforma în educație centrată pe profesor, Șerban Iosifescu, 2015
Școli care învață – coord. Peter Senge, Editura Trei, 2016

