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 INVITAȚIE 
 

13 NOIEMBRIE 2014 
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDĂ”, Str. Henri Coandă, Nr. 48, Craiova 

CALITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN EDUCAȚIE : PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI 
ÎN PARADIGMA  EFICIENȚEI 
(simpozion interjudețean) 

 
 Numele instituţiei organizatoare: Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 
 Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site) :  

Strada Henri Coandă, nr. 48, tel/fax 0251542257, e-mail : office@henricoandacraiova.ro                                   
site : www.henricoandacraiova.ro  

 Echipa de coordonare a activităţii :  
Coordonatori tehnici : director, prof. Ion Bălănică, director adj. prof. Irina Vînturiș, 
director adj. prof. Ovidiu Cioponea. 
Coordonatori executivi : prof. Mihaela Brumar, prof. Mihaela Rusu, prof. Mărioara Fera, 
prof. Nirvana Mîndruleanu. 
Membri în echipa de organizare : prof. Mihaela Brumar, prof. Mihaela Rusu, prof. 
Mărioara Fera, prof. Simona Camen, prof. Denisa Pasăre, prof. Mișcoci Laurenţia. 

 Persoane  de contact – membru al echipei de coordonare : (nume şi prenume, funcţie, 
date  de contact) :  
 prof. Mihaela Brumar, coordonator executiv,                                              

e- mail brumarela@yahoo.com , tel 0728068566 
 prof. Mihaela Rusu, coordonator executiv, 

e-mail mihaella_rusu@yahoo.com , tel 0727800345 ; 0763352239. 
 Număr de cadre didactice participante (conform art.7, lit. a, b,c): maxim 60 
 Parteneri: Asociaţia CEDRU – Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane, Craiova, Casa Corpului Didactic Dolj, Casa Corpului Didactic Olt, Inspectoratul 
Școlar Judeţean Dolj, Inspectoratul Școlar Judeţean Olt, TVR Craiova, Radio Oltenia 
Craiova, Muzeul Olteniei Craiova. 

 Invitaţi: reprezentanţi ai ISJ Dolj, CCD Dolj, Universităţii din Craiova 
 Locaţia: LICEUL TEORETIC “HENRI COANDĂ”, Str. Henri Coandă, Nr. 48, Craiova. 

 

mailto:office@henricoandacraiova.ro
http://www.henricoandacraiova.ro/
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C. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII 

 Argument: 

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare , un ansamblu de acţiuni 
și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în 
funcţie de realitatile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei ţări în 
curs de dezvoltare  în context european. 

            A asigura calitatea învăţământului și implicit a educaţiei  înseamnă 
a avea capacitatea de structura sistemul pentru a oferi programe de educaţie, în 
conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și europene. Acest proces 
complex presupune o buna planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale 
învăţării, monitorizarea , autoevaluarea si evaluarea rezultatelor si imbunatatirea lor 
permanenta. 

 
 Obiectivul general al activităţii/Scopul:  

Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin schimbul de idei, opinii, materiale 
didactice, prin prezentarea unor experienţe educaţionale relevante, elemente în măsură să 
conducă la eficientizarea procesului instructiv-educativ în ansamblu. 

Simpozionul   răspunde nevoii de colaborare a instituţiilor şcolare , de schimb de 
informaţie si experienţa in implementarea standardelor de calitate, de generalizare a 
bunelor practici de management al calitatii. Participanţii vor dezbate cadrul legislativ in 
acest domeniu, modalitatile de proiectare a parteneriatului cu toti factorii interesati de 
calitatea in educaţie,   strategiile de adecvare a Curriculum-ului la   cerintele de dezvoltare 
locala,   regionala si nationala. 

Actiunea le va oferi  participantilor   flexibilitate, deschidere spre nou, spre comunicarea 
cu alte sisteme educationale , colaborare si transfer de informatie. Ea va asigura o viziune 
clara a misiunii scolii in relatie cu dinamica schimbarilor pe piata muncii, incitand la reflectie, 
analiza obiectiva a realitatii din propria institutie, incurajand initiativele institutionale pentru 
atingerea standardelor de calitate. 

 Grupul-ţintă: 

Manageri, cadre didactice, specialişti in domeniul educaţiei, parinti 
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I. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia): 
Simpozionul se va desfășura pe data de 13 noiembrie 20141, în intervalul orar 13.30 – 

17.30 la Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova. 

II. SECTIUNILE SIMPOZIONULUI: 
a.         Sectiunea „ MANAGERI PENTRU CALITATE „ 
b.         Sectiunea „ DIDACTICA SI CALITATE IN EDUCATIE” 
c.         Sectiunea „ PROIECTE EUROPENE IN SPRIJINUL CALITATII IN EDUCATIE”    

III. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR: participanţii se pot înscrie 
https://docs.google.com/forms/d/1K3gvVpKBIqgfP-VirpBPeh1RlrlI8n-
U_gmkl6HH9eo/viewform?c=0&w=1  , până pe data de 3 noiembrie 2014. 
 

IV. PROGRAM DE DESFASURARE: 
       13,30-14,00    - Primirea invitatilor 
      14,00-14,30   - Festivitatea de deschidere, prezentari in plen ale partenerilor 
      14.30 -16,00  - Desfasurarea lucrarilor pe sectiuni  
     16.00 -16,15  - Pauza de cafea 

17,00-17,30   - Prezentarea concluziilor în plen, Festivitatea de incheiere, acordarea 
diplomelor, cuvantari, impresii 

 
V. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRILOR: 

Conform art. 8 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, 
metodice şi culturale din unităţile de învăţământ ale judeţului Dolj, lucrările se vor încadra în 
urmatoarele cerinţe: 

a) vor avea între 2-4 pagini în format A4; 
b) vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de 

litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri; 
c) conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din 

tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să 
respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.  

d) fiecare lucrare va conţine obligatoriu: 
1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an; 
2. un rezumat de maximum ½ pagină. 

e) lucrarea se va înainta organizatorilor pe suport scris şi electronic                                  
până pe data de 6 noiembrie 2014 (pentru mesageria electronică se va folosi 

adresa de e-mail a evenimentului: proiecte.europene_lthc@yahoo.ro ). 

                                                 
1
 Ziua Mondială a Calității. 

https://docs.google.com/forms/d/1K3gvVpKBIqgfP-VirpBPeh1RlrlI8n-U_gmkl6HH9eo/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1K3gvVpKBIqgfP-VirpBPeh1RlrlI8n-U_gmkl6HH9eo/viewform?c=0&w=1
mailto:proiecte.europene_lthc@yahoo.ro
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f) Vor fi selectate doar lucrările al căror conţinut vizează aspecte cu un grad de interes 

ridicat din tematica propusă, sunt originale, cuprind experienţe personale şi 

respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.  
 

În cadrul simpozionului lucrările nu vor fi citite, ci prezentate în elementele de conținut 
relevante. Prezentările pot fi însoțite de suport PPT, Prezi, audio, video, etc. (în cazul în care 
aceste materiale-suport există, ele vor fi trimise  organizatorilor odată cu lucrarea, până pe data 
de 5 noiembrie 2014, folosind adresa de e-mail a evenimentului). 

Toate   lucrările participante la simpozion vor fi editate intr-un CD cu ISBN, pe care toti 
participanţii il vor primi la finalul activităţii. Diplomele de participare vor fi transmise 
participanţilor până la data de 15 decembrie 2014. 

C.C.D. Dolj va certifica participarea efectivă, confirmată de listele de prezenţă semnate de către 
directorul unităţii organizatoare. 

 
VII. INFORMATII SUPLIMENTARE :  

 Coordonator executiv: Prof. Mihaela Brumar, e-mail brumarela@yahoo.com,                 
tel. 0728068566 

 Coordonator executiv: prof. Mihaela Rusu, e-mail mihaella_rusu@yahoo.com  , tel 
0727800345 ; 0763352239. 

D. INFORMAȚII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ : 
 

Mod de certificare/participare: diplomă de participare 

În cazul în care sunt doi coautori pentru o lucrare, fiecare va primi certificat, cu condiţia 

participării efective la activitatea metodico-ştiinţifică a ambilor autori. 
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