COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
Iasi, Strada Oastei nr. 1
Tel./Fax 0232-264470
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi
Asociaţia „Lex Vincit”, Iaşi

Facultatea de Litere,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”
Asociaţia ELPAR, Iaşi

organizează
SIMPOZIONUL NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„VALENŢE EUROPENE ÎN EDUCAŢIE”
ediţia a XIII-a, 23-24 mai 2019
Manifestarea ştiinţifică se adresează personalului didactic din învăţământul preşcolar, preuniversitar și universitar.
SECŢIUNI
 Management şi marketing educaţional
 Strategii didactice moderne pentru optimizarea actului instructiv-educativ aplicate în activităţile cu elevii
 Învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Educaţia pentru conservarea şi protejarea mediului înconjurător
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
Joi, 23 mai 2019
 ora 1600 – Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”
 Deschiderea simpozionului şi susţinerea lucrărilor în plen
Vineri, 24 mai 2019
 ora 1200 – Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi
 Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
CONDIŢII DE PARTICIPARE
 Lucrările vor fi redactate cu caractere româneşti (litere cu diacritice), în Times New Roman - 12, pe format A4, la
1,5 rânduri şi vor cuprinde 3–6 pagini. Nu se admit lucrări cu mai mult de 3 autori.
 În cazul nerespectării cerinţelor, nu garantăm publicarea materialului.
 Responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea redactării lucrărilor revine autorilor acestora.
 Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni (10–15 min. expunerea).
 În vederea realizării documentelor simpozionului (volum cu ISSN, mapă, diplomă), contribuția pentru participare este
de 50 lei/lucrare/autor. Achitarea acesteia se va face prin depunere la BRD în contul:
RO21BRDE240SV22177622400 (Asociaţia ELPAR a Colegiului Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi), cu
menţiunea: sponsorizare pentru simpozion.
 Fişa de înscriere, lucrarea (în format word) şi copia scanată după chitanţa de depunere a sponsorizării pentru
simpozion vor fi trimise printr-un singur e-mail la adresa: ines_toader@yahoo.com, în perioada 8-15 aprilie 2019.
RELAŢII SUPLIMENTARE PUTEŢI OBŢINE DE LA PERSOANELE DE CONTACT:
Prof. Constantin Chirilă – director, tel. 0752.232.514
Prof. Dorina Carapanu – director adjunct, tel. 0752.232.515
Ing. Ines-Andreea Toader - bibliotecar, tel. 0741.365.352
DIRECTOR,
PROF. CONSTANTIN CHIRILĂ

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„Valenţe europene în educaţie”
IAŞI, 23-24 mai 2019
Ediţia a XIII-a
Nume și prenume:.......................................................................................................................................
Specialitatea: ...............................................................................................................................................
Denumirea instituţiei: ..................................................................................................................................
Adresa (personală): strada..................................................nr.........., bl........, sc...... , et........., ap................
Localitatea: ............................, Judeţul........................, Cod poştal.............., Ţara ...................................
Telefon (personal) : .................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................
Doresc să particip la secţiunea: ...................................................................................................................
Titlul lucrării: ...............................................................................................................................................
Modul participării (direct/indirect): ............................................................................................................
Am achitat sponsorizarea pentru simpozion, în valoare de 50 lei, în data de .............................., având chitanţa
nr. .........................., la sucursala .....................................din ......................., reprezentând contravaloarea
materialelor care vor fi publicate (volum cu ISSN, mapă, diplomă).

