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"De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE) ” 

 
PIP/SLOI – Story of Lost Identity                  ISE/SOIL – Social Inclusion of Learners 
 

 
 

20 octombrie 2017, Bucureşti 
 
 
 
 
 
Tema conferinței: incluziunea socială.  
Obiectivele conferinței: 
• sensibilizarea şi promovarea ideii de educație incluzivă în rândul reprezentanţilor instituţionali, ONG-uri, 

comunitate, alte categorii  interesate de domeniul educaţiei 

• Introducerea de metode şi instrumente didactice personalizate, centrate pe educabili 

• Construirea unei rețele de prieteni ai SOIL, care vor fi informați periodic despre etapele şi rezultatele proiectului  

• Recrutarea participanților la mesele rotunde - factorii de decizie (stakeholders). 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE                    CONFERINŢA SOIL - BUCUREȘTI  
"De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE) ” 
 
Acest formular a fost completat de un număr de 103 persoane. 
 
Partea I - Date de identificare 

 
I.1. Vă rugăm să completați numele și prenumele dvs. cu majuscule și diacritice 
 
I.2. Vă rugăm să completați denumirea instituției/organizației pe care o reprezentați, cu majuscule și 
diacritice 
 
I.3. Vă rugăm să completați funcția/calitatea deținută (ex. director, profesor, părinte, voluntar etc.) 
 
I.4. Vă rugăm să completați adresa de e-mail personală 
 
I.5. Vă rugăm să completați adresa web / site-ul instituției/organizației pe care o reprezentați 
 
Partea a II-a - Legătura cu tema Conferinței SOIL și cu proiectele Erasmus + 
 
II.1. Cum ați aflat despre Conferința SOIL? 
Am fost contactat 
De pe site-ul CCD 
Alte surse 
 
This form was completed by a total of 103 people. 
 
Part I - Identification data 
 
I.1. Please fill in your name and surname in capital letters and diacritics 
 
I.2. Please fill in the name of the institution / organization you represent, in capitals and diacritics 
 
I.3. Please fill in the function / quality held (eg director, teacher, parent, volunteer etc.) 
 
I.4. Please fill in your personal e-mail address 
 
I.5. Please fill in the website / website of the institution / organization you represent 
 
Part II - Link to the theme of the SOIL Conference and the Erasmus + projects 
 
II.1. How did you find out about the SOIL Conference? 
  I've been contacted – 50,5% 
  From the CCD site – 34% 
  Other sources – 30,1% 



 

 

 
 

 
 
II.2. Sunteți familiarizat cu noțiunile următoare? 
 

1. Educație incluzivă 
2. Învățământ integrat 
3. Incluziune socială 
4. Grup vulnerabil 
5. Cerințe educaționale speciale 
6. Minoritate 
7. Migrație 
8. Alternative educaționale 
9. IT&C 



 

 

10. Învățare diferențiată 
11. Constrângeri sociale 
 
II.2. Are you familiar with the following aspects? 
 
1. Inclusive education 
2. Integrated education 
3. Social inclusion 
4. Vulnerable group 
5. Special educational needs 
6. Minority 
7. Migration 
8. Educational alternatives 
9. ICT 
10. Differentiated learning 
11. Social constraints 
 
Yes           I heard about…     I don’t know, but I’m interested     I don’t know and I’m not interested           

 
       1                             2                               3                           4                        5 

 
     6                          7                    8                          9                    10                       11 
 
II.3. Alegeți "da" pentru 8 dintre cele 11 noțiuni care doriți să fie puse în discuție în cadrul 
conferinței și "nu" pentru restul. 
 

 
1. Educație incluzivă 
2. Învățământ integrat 
3. Incluziune socială 
4. Grup vulnerabil 



 

 

5. Cerințe educaționale speciale 
6. Minoritate 
7. Migrație 
8. Alternative educaționale 
9. IT&C 
10. Învățare diferențiată 
11. Constrângeri sociale 

 
II.3. Choose "yes" for 8 of the 11 notions you want to be discussed at the conference and "no" for 
the rest. 
 
 
1. Inclusive education 
2. Integrated education 
3. Social inclusion 
4. Vulnerable group 
5. Special educational needs 
6. Minority 
7. Migration 
8. Educational alternatives 
9. ICT 
10. Differentiated learning 
11. Social constraints 

 
                           1                2                  3               4                  5                 6                 7 



 

 

 
                                            7                        8               9                  10                  11 
 
II. 4. Ați mai participat la activități asociate proiectelor ERASMUS +? 
DA 
NU 
Am participat la activități în proiecte, dar nu știu dacă au fost în cadrul programelor ERASMUS + 
 
II. 4. Have you ever participated in activities associated with ERASMUS + projects? 
 YES – 41,7% 
 NOT – 32% 
 I participated in project activities, but I do not know if they were in the ERASMUS + 
programs – 26,2% 

 
II. 5. Dacă ați răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, precizați ce tematică a avut activitatea la 
care ați participat. 
42 de răspunsuri înregistrate din care s-au departajat, următoarele 1 

1. - (3) 
2. Consilierea carierei, 1 
3. Curs de formare pentru proiecte ERASMUS+ 2 , 2  
4. Curs CCD -/Proiectul ROBIN, 1 
5. Dezvoltarea armonioasă prin sport, 1 
6. Dezvoltarea durabilă, 1 



 

 

7. De la Erasmus la Erasmus+ o poveste de 30 de ani, 1  
8. Educație alternativă pentru elevi cu constrângeri - metoda BPL 1 
9. Educație interculturală, 1 
10. Educație nonformală, Nonformal learning for YOUTH 3 
11. Educația specială, 1 
12. Formarea cadrelor didactice, acces la educație și formare profesionala de calitate, 2 
13. Incluziune socială, 1 
14. Integrarea profesională a tinerilor, 1 
15. Integrare școlară, 1 
16. Învățare diferențiată, 1 
17. Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale CES, 6 
18. Interculturalitate, 3 
19. Management educațional, 1 
20. Modele inovative pentru optimizarea activității de consiliere pedagogică și metodică a 

profesorilor debutanți din învățământul bucureștean pentru creșterea calității educației 
furnizate elevilor, 2  

21. NESSIE, 1 
22. Proiectul “Education, Profession and European Citizenship (EPEC)” are ca obiectiv 

principal dezvoltarea capacității de cooperare internațională între școli europene prin 
mobilitatea elevilor și a profesorilor și prin promovarea educaţiei interetnice şi a cetățeniei 
europene (ca liceu partener în proiect). Proiectul "SUPEER! – Science. Utility. Practice. 
Experiment. Exploration. Result." dorește o abordare multiculturală și transversală a 
conținuturilor parcurse de elevii din clasele din învățământul primar, prin integrarea de 
activități din mediul non-formal. Proiectul își propune să atingă obiective sectoriale și 
orizontale stabilite de Uniunea Europeană, vizând astfel îmbunătățirea rezultatelor la 
învățătură prin dezvoltarea continuă a competențelor bază de matematică, citire și științe, 
sprijinirea elevilor din spectrul academic de început pentru a preveni finalmente riscul de 
abandon școlar timpuriu (coordonatori de proiect), 1 

23. Promovarea toleranței ,a înțelegerii între comunitățile de romi și derularea de activități non-
formale cu tinerii din Romania și cei din Bulgaria ,Turcia și Portugalia in cadrul proiectului 
,,Da mai departe” -nr. 2017-1-RO01-KA105-036935 

24. Protecția mediului, probleme ecologice, 2 
25. Social responsability, 1 
26. Stimularea gândirii antreprenoriale la elevii din gimnaziu, ”Entrepreneurial Competences for 

School Leadership Teams”4 
27. TIC, 1  
28. Transfer de competențe privind furnizarea de programe de formare a profesorilor, 1 
29. Voluntariatul, 1 

 
II. 5. If you have answered affirmative at the previous question, please specify the topic of your 
ERASMUS + participations. 
(42 registered responses) 
1. - (3) 
2. Career counseling, 1 
3. Training course for ERASMUS + 2, 2 projects 
4. CCD Course - / ROBIN Project, 1 
5. Harmonious development through sport, 1 
6. Sustainable development, 1 
7. From Erasmus to Erasmus + a 30-year story, 1 
8. Alternative education for pupils with constraints - BPL method 1 
9. Intercultural education, 1 



 

 

10. Non-formal education, Nonformal learning for YOUTH 3 
11. Special education, 1 
12. Teacher training, access to quality education and training, 2 
13. Social Inclusion, 1 
14. Professional integration of young people, 1 
15. School integration, 1 
16. Differentiated learning, 1 
17. Integration of pupils with special educational needs, 6 
18. Interculturality, 3 
19. Educational management, 1 
20. Innovative models for optimizing the pedagogical and methodical counseling activity of the 
early-stage teachers in Bucharest to increase the quality of education, 2 
21. NESSIE, 1 
22. The Education, Profession and European Citizenship (EPEC) project aims to develop the 
capacity for international cooperation between European schools through the mobility of pupils and 
teachers and to promote inter-ethnic education and European citizenship (as a high-school partner in 
the project). Project "SUPEER - Science, Utility, Practice, Experiment, Exploration, Result." seeks 
a multicultural and transversal approach to the content of primary school pupils by integrating non-
formal learning activities. The project aims at achieving sectoral and horizontal objectives set by the 
European Union, aiming to improve learning outcomes through the continuous development of 
basic math, reading and science competences, supporting early stage students to ultimately prevent 
the risk of early school leaving project coordinators), 1 
23. Promoting tolerance, understanding between Roma communities and developing non-formal 
activities with young people from Romania and Bulgaria, Turkey and Portugal as part of the "Yes 
Yet" project - no. 2017-1-RO01-KA105-036935 
24. Environmental protection, ecological issues, 2 
25. Social responsibility, 1 
26. Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams 4 Stimulating Entrepreneurial 
Thinking in Gymnasium Students 4 
27. TIC, 1 
28. Transfer of competences regarding the provision of teacher training programs, 1 
29. Volunteering, 1 
 
 
II.6. Ați mai participat și la alte activități ale CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI? 
 
Da  
NU 
NU IMI ADUC AMINTE 
 
II.6. Have you participated in other activities of the TEACHER TRAINING HOUSE OF 
BUCHAREST? 
 
Yes – 86,4% 
NOT – 6,8% 
I DO NOT REMEMBER – 6,8% 



 

 

 
 


