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Romania sarbatorqte in 2018 - ca §i alte state din regiune - 100 de ani de la
formarea statului unitar §i independent , ca urmare a luptei de emancipare nationald a
popoarelor. Atunci s-au destramat trei marl imperii multinationale §i popoarele
odinioard asuprite §i-au format state unitare, devenite subiecte de drept international.
Pentru prima oars, Europa a tinut seama de principiul autodeterminarii nationale.
Din aceste ratiuni, a V a editie a Conferintei s-a desfavrat la Iasi , dar §i la
Chisinau.
Manifestarea noastra a evidentiat si mai mult ideea unitalii europene prin
realizarea unor lucrari comune axate pe nevoia de cultivare a valorilor superioare,
perene : ideea europeana de educatie a adultilor, continuitate si discontinuitate in
Educatia adultilor - cu evidenfierea elementelor continuitatii - , unitate si diversitate cu accent pe unitate. Preocuparea noastra a devenit semnificativa prin identificarea unor
cdi de formare a comportamentelor, atitudinilor superioare - pornind de la valorificarea
traditiilor, experientelor istoriei si oferind criterii, principii de selectie si asumare a
efectelor..
Universitatea noastra a gazduit, in perioada 25- 28 aprilie 2018, a V a editie a
Conferintei Internationale de Educatie a Adultilor - Educatia pentru valori.
Continuitate si context, eveniment care se desfd§oard din 4 in 4 ani ! Coorganizatori au
fost Consortiul UNIVERSITARIA - UAIC Iasi, Universitatea Bucure§ti, Universitatea
Babq Bolyai, Universitatea de Vest Timiwara, Universitatea de Stat din Moldova Chisinau, IACEHOF Oklahoma University, SUA §i IACEHOF Europa.
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Ideea fundamentals a fost sa folosim experienta intemationald, de doud decenii a CIEA
pentru a reuni - la a V a edilie a sa, consacrata Marii Uniri - universitati si cercetatori
din marile universitati ale lumii la o manifestare
a celor mai mari universitati ale tarii - din toate provinciile - inclusiv din Republica
Moldova, in parteneriatul cu cea mai mare si mai veche universitate a for si cu Galeria
educatorilor lumii, de la Oklahoma University, SUA. Obiectivul esenfial a fost sa
oferim oaspetilor de pe toate meridianele o mai bun?' cunoastere a elementelor comune
ale poporului roman - inclusiv in teritorii administrate vremelnic sub alt nume.
La finalul actiunii, s-a dovedit ca acesta a fost cel mai mare castig - evidentiat
prin afirmatiile celor din Orientul exsovietic si al celor din Vest despre unitatea de
Umbel, cultura, traditii a romanilor de pa ambele maluri ale Prutului.
Prezenta Intre parteneri a Consiliului Judetean a constituit dovada interesului
autoritatilor locale pentru cultivarea respectului pentru valorile perene ale neamului si
marturia implicarii directe in actiuni de omagiere a celui dindi secol al Marii Uniri.
Sigla a fost prezentd, pe site-ul CIEA http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/ din feb 2017 si
continua sa ramand pe toate documentele publicate on care vor fi realizate in edituri de
prestigiu international - precum EDINTO - Bolognia, indexata ISI si unde vor apdrea
articolele Conferintei. Afisele, programele, prezentarile din plenul CIEA18,
interventiile oficialitatilor locale, filmele de prezentare a obiectivelor istorice - din
pauzele de cafea - spectacolele folclorice de la cind, excursiile, toate materialele
promotionale au facut trimitere la importanta acestui parteneriat cu Dumneavostra .
Aceasta reflectare a CJ Iasi s-a regasit si in prezentarile diferitilor oaspeti, care
au cunoscut traditia sustinerii editiilor anterioare CIEA de catre Consiliul Judetean
Fotografiile anexate ilustreazd o parte dintre afirmatiile noastre. Imaginea si mai
completd a actiunilor de la Iasi si de la Chisindu se poate obtine din Galeria CIEA - de
pe site: http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/?language=&chapter=13
Conf. univ. dr. Stefan Boncu

Prof. univ. dr. Laurentiu $oitu
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