SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNATIONAL &
PROGRAM DE FORMARE:
STRATEGII DE OPTIMIZARE A CONTINUITӐŢII ÎNTRE NIVELELE DE ŞCOLARITATE
STRATEGIES FOR OPTIMIZING CONTINUITY BETWEEN LEVELS OF SCHOOLING
СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Proiect de voluntariat DAR DIN DAR TE FACE VOLUNTAR!
GIFT FROM GIFT MAKES YOU A VOLUNTEER!

PARTNERI:

Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni
(Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație)
CIF : 43263060
Cont bancar: RO31INGB0000999911088811, titular cont: Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni,
banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB
Tel: 0345524585 E-mail: instituteducatie.secretariat@gmail.com

ORGANIZATORI:
Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și
Dascӑlilor de Pretutindeni
&
Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ, Universitatea Pedagogicä de Stat
ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Casa Corpului Didactic Teleorman
Casa Corpului Didactic ALEXANDRU GAVRA, Arad
Casa Corpului Didactic Neamț
PARTENERI EXTERNI:
Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ, Universitatea Pedagogicӑ de Stat
ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania)
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina)
Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și
Civilizație DACIA (Atena, Grecia)
Direcția Educație a Consiliului Raional „EDINEŢ” (R. Moldova)
Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU, Sudarca (R. Moldova)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filia UK (Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord)
Revista Tineretului Talentat, Hîncești, Bujor (R. Moldova)
PARTENERI ŞI COLABORATORI:
Centrul Județean de Excelențӑ Ilfov
Colegiul Universitar SPIRU HARET (București)
Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș)
Consiliul Mondial Romȃn (fil. București)
Colegiul Tehnic MIHAIL STURZA. Iași
Clubul copiilor sect.1, București
Liceul Tehnologic PETRU PONI, Iași
Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA ( Dumitrești, Vrancea)
Liceul Teoretic BRATCA (Bratca, Bihor)
Şcoala Primarӑ CONIL (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 46 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 (București)
Şcoala Gimnazialӑ PETRE GHELMEZ (București)
Şcoala Gimnazialӑ CONSTANTIN IOAN MOTAŞ (Mediaș)
Şcoala Gimnazialä Giuväräşti (Giuväräşti, Olt)
Şcoala Gimnazialä nr.1 PETREU (Petreu, Bihor)
Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Şcoala Gimnazialӑ PETREŞTI (Petrești, Dȃmbovița)
Grӑdinița INOCENŢA (Gӑești)
Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București)
Asociația Centrul de Perfecționare Before & After School CONIL (București)
Centrul de Training, Consultanță și Mediere Onești
Asociația GRӐDINIŢA FLUTURAŞILOR ZGLOBII (Petrești, Dȃmbovița)

MULŢUMIM tuturor participanților înscriși la Simpozionul Ştiințific
Internațional STRATEGII DE OPTIMIZARE A CONTINUITӐŢII ÎNTRE
NIVELELE DE ŞCOLARITATE se va desfӑșura virtual (platforma Zoom) în
perioada 11-12 iunie 2021 sub egida Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de
Pretutindeni (Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație) în colaborare
cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra
din Arad, Casa Corpului Didactic Neamț și Facultatea de Ştiințele Educației și
Informaticӑ, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R.
Moldova), DEVSTAT (Spania) și în parteneriat cu alte instituții de învӑțӑmȃnt
menționate în invitația atașatӑ.
Educația timpurie este perioada boom-ului în dezvoltarea și transformarea
socio-emoțională, cognitivă, lingvistică și motrică, abilități și deprinderi ce reprezintă
baza formării competențelor ulterioare. Educația timpurie este cu atât mai
importantă, cu cât dezvoltarea copiilor la intrarea în grădiniță este diferită și atunci
grădinița permite tuturor copiilor,de la cei care necesită sprijin special cât și celor
supradotați, să aibă parte de sprijinul și resursele necesare.Studiile arată că tările care
au un sistem de educație timpurie bine pus la punct au o scorare la testele PISA mult
mai bune la citice, matematică și științe. Planul de intervenție în formarea,
recuperarea și dezvoltarea timpurie a copiilor pe termen lung conduce la reducerea
costurilor pe termen lung, de fapt există o strânsă legătură între abilitățile academice
ale copiilor și utilitatea economică pe care o produc și în același timp cu abilități
precum autocontrolul și stabilitate emoțională, premise ale succesului în școlă și în
viața mai târziu. Toate aceste capacități ale copiilor, extrem de relevante, sunt direct
legate de creșterea economică a societății și de bunăstarea ei.(https://paysageseducatifs.ch/tout-est-dans-la-duree/).
Dreptul la educație este un drept fundamental iar Convenția Națiunilor Unite
privind Drepturile Copilului are ca scop promovarea bunăstării copiilor și asigurarea
respectării nevoilor și drepturilor lor, iar dreptul la educație este unul dintre
drepturile fundamentale, stipulat în mod explicit în Convenție. România a ratificat
Convenția în 1998.
Ce înseamna curriculum pentru educație timpurie? Ce impact are aplicare
lui în dezvoltarea copilului atingerea obiectivelor proiectate la nivel național? Cum
se realizează tranziția, puntea de legătură între învățământul preșcolar și primar?Ce
impact ar avea accesul tuturor copiilor la educație timpurie asupra dezvoltării
societății moderne? Care este profilul dascălului educației de calitate?Cum
construim demersul didactic predare-învățare-evaluare pentru asigurarea
continuității grădiniță-școală? Ce, cât, cum și de ce evaluăm?etc. Sunt întrebări la
care vom rӑspunde împreunӑ la programul de formare profesionalӑ la care vӑ invitӑm
sӑ participați în perioada 11-12 iunie 2021.

Proiectul de voluntariat DAR DIN DAR TE FACE VOLUNTAR!, prin
partenerii menționați mai sus, răspunde nevoii de colaborare a tuturor cadrelor
didactice prin realizarea unui schimb de informație în implementarea standardelor de
calitate, de generalizare a bunelor practici ca urmare a modificării stilului de
desfășurare a activităților didactice în contextul învățământului actual.
Prin proiectul de voluntariat DAR DIN DAR TE FACE VOLUNTAR! ne
dorim sӑ dezvoltӑm activitӑți permanente care sӑ răspundӑ pe termen lung nevoilor
reale ale copiilor instituționalizați și din centre de plasament și pun accent pe
creșterea încrederii copiilor în forțele proprii, formarea de abilități și transmiterea
unor valori pentru o viață demnă și sănătoasă. Vom putea dona o carte (de literaturӑ),
un top de hȃrtie sau o cutie de creioane colorate care sӑ ajute la activitӑțile Şcolii de
Varӑ din august 2021.
OBIECTIVE:
- Promovarea colaborării între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile
școlare;
- Stimularea cadrelor didactice privind utilizarea resurselor didactice inovative
și transferul de informație;
- Valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului
instructiv-educativ.
- Promovarea educației pentru bunӑstare, educației prin atașament, educației
pentru empatie în școli.
- Publicarea unui volum cu rezumatele prezentӑrilor;
- Constituirea unui biblioteci prin donația de carte cӑtre Institutul de Cercetӑri,
Politici și Evaluare în Educație (APDP).
Şcoala de Varӑ din august 2021.
GRUP ŢINTӐ:
- Cadre didactice din învățământul românesc și internațional (preuniversitar și
universitar);
- Masteranzi și doctoranzi;
- Cercetӑtori din Romȃnia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și alte țӑri.
- Decidenți ai comunitӑtii locale.

PENTRU PUBLICAREA LUCRӐRILOR– AVEŢI ÎN VEDERE:
Volumul conferinței va avea ISBN și va fi publicat cu sprijinul Institutului de
Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație.
ISBN-ul a fost achiziționat de la Agenția BOWKER (Michigan, SUA)
Michigan, Marea Britanie (https://www.bowker.com/en/)
Articolele se trimit pȃnӑ la data de 20 iunie 2021 pe adresa:
instituteducatie.secretariat@gmail.com (PUBLICAREA ESTE OPŢIONALӐ)
Pentru a putea fi recenzate și incluse în volumul conferinței, lucrările vor
îndeplini următoarele cerințe:
➢ Să aibă caracter de originalitate, noutate și aplicabilitate practică în domeniul
educațional și să fie între 1-2 pagini;
➢ Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând distanță, cu margini
egale de 20 mm (text aliniat ”justified”), conținând semnele diacritice;
➢
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➢ La două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New
Roman 12), justify – cuprinzȃnd abstractul (rezumatul – 4 rȃnduri), articolul
și bibliografia
➢ Bibliografia se va menționa la sfârșitul lucrării, astfel: nume și prenume
autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
➢ Fiecare autor își asumӑ prin trimiterea articolului originalitatea și este de
acord cu publicarea. Coordonatorii nu îsi asumӑ culpa în cazul articolelor
plagiate/ fӑrӑ menționarea surselor!
Volumul va fi trimis electronic la max.3 luni de la publicare.
Articolele se trimit pȃnӑ la data de 20 iunie 2021 DOAR pe adresa:
instituteducatie.secretariat@gmail.com

PROIECT DE VOLUNTARIAT
Prin proiectul de voluntariat DAR DIN DAR TE FACE VOLUNTAR! ne
dorim sӑ dezvoltӑm activitӑți permanente care sӑ răspundӑ pe termen lung nevoilor
reale ale copiilor instituționalizați și din centre de plasament și pun accent pe
creșterea încrederii copiilor în forțele proprii, formarea de abilități și transmiterea
unor valori pentru o viață demnă și sănătoasă.
Veți putea dona:
o carte (de literaturӑ),
un top de hȃrtie sau
o cutie de creioane colorate (care sӑ ajute la activitӑțile Şcolii de Varӑ din
august 2021).
Se vor trimite într-un plic/colet poștal cu Poșta Romȃnӑ pe adresa (de mai jos) a
Asociației ( APDP , strada Principalӑ 555, Valea Caselor 137492, of Valea Mare,
Dȃmbovița)

DONAŢIE PENTRU PARTICIPARE și ATESTAREA CALITӐŢII DE
MEMBRU SUSŢINÃTOR ÎN ASOCIAŢIE
100 ron
Aveți la dispoziție douӑ modalitӑți de a face o donație:
- în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația Profesorilor
și Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB
- prin mandat poștal (Poșta Romȃnӑ) cӑtre Ionuț Manole – APDP, str
Principalӑ 555, of Valea Mare, DB, 137492
cu specificatia „DONAŢIE și numele dvs”
Veți trimite pe adresa Asociației – o copie a cӑrții de identitate și o cerere de
aderare la Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni sau electronic la
adresa: instituteducatie.secretariat@gmail.com

Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni
(Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație)
CIF : 43263060
Cont bancar: RO31INGB0000999911088811,
titular cont Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING,
Swift INGBROBU, Bic INGB
Tel/Fax: 0345524585
E-mail: instituteducatie.secretariat@gmail.com / secretariat@icpee.ro

