SIMPOZION NAȚIONAL
„Şcoala viitorului”
Piteşti, Casa de cultură a Sindicatelor, 4 iunie 2015

Argument: 
Având în vedere colaborarea Asociaţei „Inima vârstelor” cu cadre didactice din mai multe judeţe din  ţară în cadrul proiectelor comune, am propus şi pentru acest an invitarea partenerilor noştri la „Ziua Educatorului” în data de 04 iunie 2015 şi, implicit la simpozion, pentru a putea schimba opinii şi a ne informa asupra problemelor cu care se confruntă educaţia, sub toate aspectele ei, în anul 2015. 
Scop: 
-Formarea continuă a cadrelor didactice în domenii de maximă actualitate pentru învăţământul românesc 
Obiective propuse:
-Dezvoltarea de parteneriate educaţionale;
-Realizarea unor schimburi de experienţă între elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ din judeţele Argeş, Vâlcea, Prahova, Olt, Oradea, Bihor, Buzău, Timiș, Teleorman, Mehedinți și Municipiul București;
-Conştientizarea importanţei educaţiei de calitate în formarea elevului;
-Promovarea strategiilor ce conduc la educaţia de calitate.
Grupuri ţintă:
Cadre didactice, consilieri şcolari, elevi, studenţi, persoane interesate de perfecţionarea în domeniul didacticii moderne (din diferite județe din țară).
Programul şi locul desfăşurării:
Locul desfăşurării: Casa de Cultură a Sindicatelor, Piteşti, 4 iunie 2015, începând cu ora 11:00.
Parteneri: Liceul Teoretic „I. Cantacuzino” Pitești, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Piteşti, Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Piteşti, Liceul Teoretic „I. Barbu” Piteşti, Colegiul Economic „M. Teiuleanu” Piteşti, Colegiul Tehnic „D. Dima” Piteşti, Liceul Tehnologic „M. Viteazul” Piteşti, Şcoala Gimnazială „N. Iorga” Piteşti, Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti, Şcoala Gimnazială „Naum Râmniceanu” Corbi, Liceul Tehnologic de Construcții Mașini Mioveni, Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni, Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni, Școala Gimnazială „N. Bălcescu”, Școala Gimnazială Vrănești-Călinești, Școala Gimnazială nr. 1 Pietroșani, Colegiul Național „Al. Odobescu” Pitești, Colegiul Național Pedagogic „Carol I”,Câmpulung, Colegiul Naţional “Dinicu Golescu” Câmpulung” ,  școli, licee, instituții de cultură reprezentate prin mesageri artistici sau membri ai colectivului organizatoric: Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu”, Liceul Teoretic Costești, Liceul Vocațional „Dinu Lipatti” Pitești, Școala Gimnazială Dârmănești, Școla Populară de Arte și Meserii Pitești, Centrul Cultural Mioveni, Centrul Cultural Pitești, C.S. Muscelul Câmpulung, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe ale Educației, Facultatea de Științe, Casa Studentului Pitești, Complexul de Servicii pentru Copilului în dificultate Câmpulung (şef centru Oancea Roxana), CTF Găvana (şef centru Decebal Floroaica) şi CTF Valea Mare (şef centru Bucur Mădălina Carmen).. 
Invitaţi: Reprezentanţi ai instituţiilor partenere, prof. univ. dr. Dumitru Valeriu (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Piteşti+ Universitatea din Piteşti), reprezentanţi ai instituţiilor coordonatoare (ISJ Argeş, CCD Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, Universitatea din Piteşti). 
Data: 4 iunie 2015
Comisia de organizare: prof. Doina Pătrăşcan, prof. Preda Marioara, prof. Bica Laura-Nicoleta, prof. Brutaru Mădălina, prof. Filip Alina, prof. Mazilu Valentin- Iulian, prof. Zgreabăn Eugenia, prof. Ungureanu Niculina, prof. Mielcioiu Monica, prof. Banu Gheorghe.
Comitet ştiinţific: Preşedinte: prof. univ. dr. Dumitru Valeriu (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Piteşti).
Membri: prof. Doina Pătrăşcan, prof. Ionuţ Popescu, prof. Banu Gheorghe, prof. Eugenia Zgreabăn, prof. Marinela Roșescu, prof. Daniela Manolescu, prof. Daniela Ciolănescu, prof. Simona Anghel, prof. Ileana Mărgărit, prof. Corina Deonise, Prof. Coralia Palade.
Condiţiile de participare:
- O lucrare poate avea maxim doi autori.
- Lucrările trebuie să aibă o notă originală.
Recomandări privind redactarea lucrărilor:
- Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm.  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 12, Bold, centrat).
- La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman, 10).
- La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman, 10).
- Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
- Lucrările vor fi publicate într-o revistă şcolară cu publicare ulterioară (nr. 15-16 din 2015-2016), care se va lansa la următorul simpozion național, în luna noiembrie 2015.
- Lucrarea trebuie să conţină semne diacritice.
- Rugăm ca materialul să conţină contribuţii personale pentru a ne încadra în normele unui real schimb de experienţă.
- Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.
Aspecte organizatorice:
Taxa de participare pentru profesori este de 20 lei. 
Elevii şi studenţii nu plătesc niciun fel de taxă.
Participanţii direcţi vor primi diplomă de participare, adeverinţă pentru actiuni de voluntariat  şi acord de parteneriat (pe baza chitanţei care să ateste faptul că s-a achitat taxa de participare). Chitanţa este eliberată de Asociaţia Inima Vârstelor Piteşti organizatoarea evenimentului cultural educativ. Taxa poate fi achitată la profesorii: Bica Alina de la Colegiul Tehnologic “Dimitrie Dima” Piteşti,Tel.0746027807 şi Banu Gheorghe de la Colegiul Naţional Pedagogic  “Carol I” Câmpulung, Tel. 0748223055 sau direct in contul Asociaţiei Inima Vârstelor deschis la BCR Piteşti cu numărul: RO32RNCB0024121485290001.
Precizaţi, vă rugăm, adresa de e-mail la care să vă trimitem documentele simpozionului.  Participanţii din alte judeţe pot trimite lucrarea listată, copia după chitanţa de achitare a taxei şi un plic autoadresat Format A4, pe adresa:   LICEUL TEORETIC “ION CANTACUZINO” PITEȘTI: Bd. 1 Decembrie 1918, Pitești, jud. Argeş, cu mentiunea în atenția d-nei prof. Pătrășcan Doina și Filip Alina- pentru Simpozionul Şcoala Viitorului.
Cine doreşte, poate achiziţiona volumul publicat ulterior cu ISSN sau ISBN, care va cuprinde lucrările prezentate.
Contribuţia pentru tipărirea volumului se achită de către ambii autori ai unei lucrări, dacă sunt solicitate două volume.
Lucrările pentru simpozion şi copia scanată dupa chitanţa de achitare a taxei de participare se trimit la adresele: laurabica77@yahoo.com, brutaru.madalina@yahoo.com" brutaru.madalina@yahoo.com , pentru Piteşti şi Curtea de Argeş şi profu_banu@yahoo.com , pentru Zona  Câmpulung.
 
  	Organizator: prof. PĂTRĂŞCAN DOINA, Tel. 0742301801.
Instituţii coordonatoare: IŞJ Argeş, CCD Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.


