
SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI ADULŢILOR 
3-10 DECEMBRIE 2010 

 
       Una dintre activităţile cuprinse în „Săptămâna educaţiei 
adulţilor” , simpozionul „Tinerii-de la şcoală la viaţa activă” s-a 
desfăşurat la Casa Corpului Didactic Vaslui, în ziua de 7 
decembrie 2010, sub iniţierea şi organizarea d-nei prof. Landiana 
Mihnevici, inspector şcolar proiecte educaţionale la ISJ Vaslui, 
instituţie-partener în derularea acestor manifestări. Programul 
„Săptămâna educaţiei adulţilor” este iniţiat şi implementat de 
ANPCDEFP Bucureşti, 
prin Lifelong Learning 
Program, Programul 
Sectorial Grundtvig.  
       Cadrele didactice 
din şcolile şi liceele 
vasluiene, responsabili 
şi coordonatori de 
proiecte educaţionale 
locale, regionale, 
naţionale sau 
europene s-au întrunit 
şi au prezentat materiale video, power-point despre proiectele 
desfăşurate, despre implicarea părinţilor şi adulţilor în derularea 
de proiecte alături de copiii lor. Manifestarea a fost deschisă de 
d-na prof. Gica Ursanu, director CCD Vaslui, care a supus 
dezbaterii audienţei un material despre importanţa şi necesitatea 
formării, a educaţiei permanente a adulţilor. D-na inspector 
Mihnevici a făcut o prezentare a proiectului Grundtvig „De la 
şcoală la viaţa profesională şi socială într-un spaţiu european 
deschis”, în derulare în perioada august 2010-iulie 2012, în 
parteneriat cu instituţii educative din Italia, Cehia, Estonia, 



Turcia, Lituania, Slovenia, Polonia. Partenerii şi colaboratorii 
români sunt AJOFM Vaslui, ISJ Vaslui, 10 licee din judeţ, 4 

asociaţii de tineret 
din judeţ, CJRAE şi 
CCD Vaslui.  

        Participanţii 
care au împărtăşit 
din experienţa lor şi 
au făcut schimb de 
bune practici au 
fost: 

• Daniela Laic-
director 

CJRAE Vaslui; 
• Daniel Hulubei- prof. Liceul teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui; 
• Mihaela Cosovanu -prof. Colegiul Economic „Anghel Rugină” 
Vaslui; 

• Veronica Anton-prof. Colegiul Economic „Anghel Rugină”; 
• Maria Robu-prof. Grupul Şcolar Industrial „Ion Mincu” 
Vaslui; 

• Sebastian Tătaru-prof. Grupul Şcolar Industrial „Ştefan 
Procopiu” Vaslui; 

• Ina Vlad-prof. Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” ; 
• Mirela Sălcianu-prof. Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui; 

Ciprian Păun-prof. Liceul cu Program Sportiv Vaslui. 
          La activitate au mai participat alte cadre didactice din 
instituţiile şcolare vasluiene, colectivul CCD Vaslui, profesori care 
doresc să se implice în activităţi de formare, educaţie, 
parteneriate şi care au apreciat schimbul de experienţă , 
intervenţiile pertinente din cadrul simpozionului.  
 


