MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

CONFERINŢA NAŢIONALĂ cu participare
internațională

O altfel de educație pentru o altfel de generație
-caleidoscop de ateliere practice-

-ediția a II-a20 mai 2017
Școala Gimnazială Aletheea, Bucureşti
Lucrările conferinţei se adresează cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
I.

ORGANIZATORI:
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALETHEEA, BUCUREȘTI

II.

INVITAŢI: reprezentanţi ai
o
o
o
o

III.

MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMĂRIEI CAPITALEI
ONG-uri

COMISIA DE ORGANIZARE
o GABRIELA BĂRBULESCU, CCD Bucureşti
o SILVIA BORŢEANU, CCD Bucureşti
o DANIELA STOICESCU, Școala Gimnazială Aletheea
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IV.

ARGUMENT:

La sfârşitul celui de-al doilea rǎzboi mondial, dupǎ ce omenirea a trecut prin cea mai
mare tragedie umanǎ din istoria sa, liderii politici occidentali au recurs la afirmarea
publicǎ a unui sistem de valori cunoscut prin formula drepturile omului. Întreg sistemul de
alcǎtuire a instituţiilor statului a aşezat în centrul sǎu omul, demnitatea umanǎ, libertatea
și egalitatea.
În deceniul nouă al secolului trecut a fost definit un nou concept: dezvoltare durabilă.
Acest model cultural total compatibil cu ideea de „drepturile omului”, creat în mod
deliberat la nivel mondial, cuprinde aşa-zisul triunghi magic al durabilităţii: echilibru
ecologic, securitate economică şi echitate socială. În acest context s-a formulat ideea de
educaţie în spiritul dezvoltǎrii durabile.
În anul 2005 au fost elaborate Criteriile de calitate ale şcolilor dezvoltǎrii durabile.
Documentul identificǎ trei domenii pentru care a elaborat criterii de calitate, lǎsând, în
acelaşi timp, subiectul deschis la dispoziţia celor care doresc sǎ-l îmbunǎţeascǎ şi sǎ-l
completeze cu noi criterii: criterii de calitate în domeniul predǎrii – învǎţǎrii; criterii de
calitate în domeniul rezultatelor vizibile în şcoalǎ şi comunitate; criterii de calitate în
domeniul perspectivelor de viitor.
În acest context generos, conferinţa O altfel de educație pentru o altfel de generație
își propune să demonstreze ce și cum ar trebui să învețe copiii noștri într-o școală
preocupată de dezvoltarea durabilă.
Vă propunem un caleidoscop de ateliere, în care să explorați practic concepte
educaționale de actualitate.
V.

OBIECTIV GENERAL:

o Înțelegerea specificului educației în spiritul dezvoltării durabile.

VI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

o conștientizarea rolului și a locului profesorului în contextul educației în spiritul
dezvoltării durabile;
o informarea cu privire la direcțiile actuale în politicile educaționale europene;
o identificarea unor strategii adaptate provocărilor actuale din educație;
o explorarea în cadrul atelierelor a unor concepte educaționale de actualitate;
o împărtășirea și valorizarea unor exemple de bună practică din activitatea
profesorilor.
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VII. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:
1. CONFERINȚĂ
A. Lucrări în plen – Educație cu sens
Moderator: Gabriela Bărbulescu, CCD București
B. Ateliere
Sesiunea I
1. Beading– Mădălina Nicolescu, profesor pentru învățământul primar Școala
Aletheea.
2. De Crăciun ne-am luat rația de libertate– Mihai Stamatescu, director educațional
ciclul gimnazial Școala Aletheea.
3. Lectură și scriere critică– Aniela Mancaș, profesor drd. Limba și literatura română,
gimnaziu, Școala Aletheea.
4. Gamification in the Classroom– John Riley, prof. limba engleză și științe, Școala
Aletheea.
5. Abilitățile non-cognitive și învățarea–cinci elemente cheie pentru o pedagogie a
echilibrului– Magda Balica, Institutul de Științe ale Educației, București.
6. Profesorul inteligent emoțional–educăm conștient– Daniela Stoicescu, director
educațional pentru ciclul primar Școala Aletheea și Bogdan Godja, consilier
educațional Școala Aletheea.
7. Alfabetul altfel – Ce ne învață azi litera ....?– Prof. Pentru învățământul primar
Grațiela Bălcescu și prof. educație plastică Cristina Rizea, Școala Aletheea.
8. Managementul comportamental al clasei de elevi– Ana Maria Pîsla, Sebastian
Groza și Roxana Elena Țuicu, psihologi în cadrul Asociației de Intervenție Terapeutică
pentru Copil și Familie Activity.
9. Cum să dezvoltăm abilitățile sociale și emoționale pentru elevii din ciclul primar–
psiholog Bianca Stănescu, consilier educațional Școala Aletheea și psiholog Andrei
Ionel Mocanu, consilier
10. Muzică și mișcare, prof. dr. Anca Ilea, Sibiu
Sesiunea II
1. Beading– Mădălina Nicolescu, profesor pentru învățământul primar Școala
Aletheea.
2. De Crăciun ne-am luat rația de libertate– Mihai Stamatescu, director educațional
ciclul gimnazial Școala Aletheea.
3. Lectură și scriere critică– Aniela Mancaș, profesor drd. Limba și literatura română,
gimnaziu, Școala Aletheea.
4. Gamification in the Classroom– John Riley, prof. limba engleză și științe, Școala
Aletheea.
5. Abilitățile non-cognitive și învățarea–cinci elemente cheie pentru o pedagogie a
echilibrului– Magda Balica, Institutul de Științe ale Educației, București.
6. Profesorul inteligent emoțional–educăm conștient– Daniela Stoicescu, director
educațional pentru ciclul primar Școala Aletheea și Bogdan Godja, consilier
educațional Școala Aletheea.
7. Alfabetul altfel – Ce ne învață azi litera ....?– Prof. Pentru învățământul primar
Grațiela Bălcescu și prof. educație plastică Cristina Rizea, Școala Aletheea.
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8. Managementul comportamental al clasei de elevi– Ana Maria Pîsla, Sebastian
Groza și Roxana Elena Țuicu, psihologi în cadrul Asociației de Intervenție Terapeutică
pentru Copil și Familie Activity.
9. Cum să dezvoltăm abilitățile sociale și emoționale pentru elevii din ciclul primar–
psiholog Bianca Stănescu, consilier educațional Școala Aletheea și psiholog Andrei
Ionel Mocanu, consilier
10. Muzică și mișcare, prof. dr. Anca Ilea, Sibiu

VIII.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

a) 12 aprilie-10 mai 2017 – înscrierea participanţilor prin completarea
formularului online de pe site-ul CCD București și achitarea taxei de
participare.
Taxa de participare- 80 de lei (include cheltuielile pentru mapa și diploma
conferinţei, materialele pentru ateliere, pauzele de cafea și pauza de prânz) va fi
achitată în contul:
RO03BRDE445SV87255474450
beneficiar Asociatia Scoala Privata Aletheea
cod fiscal 31711640
Dovada plății se va trimite la adresa de e-mail: conferinta_ccd_bucuresti@yahoo.com

b) 11-15 mai 2017 - confirmarea înscrierilor.
c) 20 mai 2017- Conferință la Școala Gimnazială Aletheea (Drumul Piscul Mosului
nr.10 sector 1).

IX.

PROGRAMUL MANIFESTĂRII din 20 mai
o 9.30-10.00
 Înregistrarea participanţilor și distribuirea mapelor
o 10.00-11.00
 Deschiderea conferinței: reprezentanți ai CCD București, MENCS,
ISMB
 Lucrări în plen
o 11.00-11.30 Pauză de cafea
o 11.30-13.30 Ateliere (sesiunea 1)
o 13.30-14.30 Pauză de prânz
o 14.30-16.30 Ateliere (sesiunea 2)
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o 16.30-17.00 Pauză de cafea
o 17.00-17.30 Lucrări în plen: încheierea conferinței (concluzii; acordarea
diplomelor de participare)

