S.I.P. Hunedoara
Conferința ,,Despre Educația Viitorului Acum''
09.10.2018
Miercuri, 3 octombrie, în cadrul manifestărilor ,,Săptămâna educației 2018'', dedicate datei de 5
octombrie, Ziua Mondială a Educației, a avut loc, la sediul I.S.J. Hunedoara, în organizarea S.I.P. Județul
Hunedoara, a Asociației Dascălilor Hunedoreni și a instituției gazdă, conferința ,,Despre Educația
Viitorului Acum''.
Implicând participarea a peste 160 de cadre didactice din județ, lideri de sindicat, lucrările conferinței au
fost onorate de prezența domnului Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a
domnului Fabius Tiberius Kiszely, prefect al județului Hunedoara, a domnului Adrian David, consilier al
domnului Nicolae-Florin Oancea, primar al municipiului Deva, precum și a doamnei Maria Ștefănie,
inspector școlar general, fiecare dintre aceștia adresând dascălilor hunedoreni mesaje prin care au
subliniat importanța educației pentru societatea în care trăim.
În cadrul lucrărilor propriu-zise ale conferinței, au avut alocuțiuni doamna Luminița Hurgoiu, director al
Colegiului Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva, doamna Daciana Plugar, psiholog/terapeut și domnul
Eugen Cristian Dan, președinte al Asociației ,,Garda Cetății Deva'' și al Asociației ,,Castelul din Carpați''.
La finalul primei părți a conferinței s-au consumat mai multe momente festive:
- lansarea volumelor laureate în cadrul Concursului de manuscrise ,,Magister'' - ediția 2018,
- lansarea volumului dedicat Simpozionului Județean ,,Învățământul românesc între tradiționalism și
modernism'' - ediția 2017,
- prezentarea ediției 2018 a simpozionului, anul acesta cu tema ,,Educația în România: ieri și azi''.
- vernisajul salonului ProfArt - ediția 2018,
- lansarea volumului dedicat salonului ProfArt - ediția 2017.
În cea de a doua parte a conferinței, participanții au fost implicați în derularea a șase ateliere de lucru,
susținute de formatori acreditați:
- ,,Spațiul'' în sala de clasă,
- Atitudine și comunicare,
- Alternativa educațională ,,Pași spre viitor'',
- Stima de sine,
- Laborator de competențe-cheie și
- Tir cu arcul.
Activitățile zilei s-au finalizat, într-o notă festivă, la restaurantul Casina.
Imagini surprinse în cadrul manifestării vor fi postate la rubrica GALERIA FOTO.
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