MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Casa Corpului Didactic Bucureşti

PROGRAMUL CONFERINŢEI SOIL
BUCUREȘTI
"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
Hotel Yesterday, Sala Roșie

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).

Ora
9:00

Activitatea
Primirea şi înregistrarea participanţilor,
distribuirea mapelor, aspecte
organizatorice

Responsabil/Speaker/Moderator
Echipa CCD-Bucureşti +
reprezentanţi ai şcolilor partenere

9:30

Deschiderea Conferinţei. Discursuri ale
organizatorilor şi reprezentanţilor
oficiali:
1. Prezentarea invitaţilor
2. Prezentarea rolului CCD-Bucureşti în
proiectul SOIL
3. “Împreună contribuim la schimbare”
4. “Comunitatea locală sprijină
diversitatea”
5. “Incluziunea școlară de la cadrul
legislativ la realitatea din bancă! ”

1. Gabriel Vrînceanu, director
2. Ana Elisabeta Naghi – expert
asociat
3. Diana Melnic – inspector şcolar
general adjunct
4. Daniela Bădescu – inspector
pentru management instituţional
5. Aura Stănculescu- director

9:50

Proiectul SOIL – concept şi obiective

Stana Schenck, SOIL partner

Instituţie
CCD-Bucureşti
Școala Gimnazială Nr 168
Școala Gimnazială Nr 309
Școala Gimnazială Nr 163
Şcoala Gimnazială “Sfânta
Treime”
Școala Gimnazială “Ion
Dumitriu”
Școala Gimnazială Nr 161
1. Casa Corpului Didactic
Bucureşti
2. CCD-Bucureşti / Ministerul
Educaţiei Naţionale
3. Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti
4. Inspectoratul Şcolar Sector
6 / Consiliul Local sector 6
Bucureşti
5. Centrul Municipiului
Bucureşti de Resurse şi
Asisistenţă Educaţională
Ministerul Educaţiei
Naţionale
SCHENcK Consulting and
Initiative School on the Move
- Germania

Descriere: prezentare succintă a proiectului, cu accent pe rezultatele aşteptate
Stana Schenck, SOIL partner
10:05 Aşteptările participanţilor – instrument
google drive

SCHENcK Consulting and
Initiative School on the Move
- Germania
Adina Tatu, expert proiect SOIL
CCD-Bucureşti
10:15 ECO versus EGO
Lavia Pencea
Școala Gimnazială Nr 1
10:25 Bune practici în școala incluzivă
Enache Mihaela
Sfinții Voievozi
Școala Gimnaziala Ferdinand
I
Descriere: Bune practici - oportunitate pentru incluziunea elevilor cu CES și de etnie roma
Exemplu de incluziune socială Ionela Cristea
Roma Education Fund
minorităţi
Descriere: Descriere bune practici în ceea ce privește incluziunea socială a persoanelor de etnie rroma.
10:50 Pauză de cafea
Florica Stoica, director
Şcoala Gimnazială Specială
11:10 Când cuvintele sunt de prisos film
ANDREEA - un destin intre doua lumi
Trupa de teatru a şcolii & prof.
Pentru Deficienţi De Auz
îndrumător ….
"Sfânta Maria", Bucureşti
10:40

Competenţa –suport al acţiunii –
activitate pe grupe
Bune practici dezvoltate în ESBZ
BERLIN

Georgiana Bolojan, expert proiect
SOIL
Jamila Tressel
11:40
Ivi Kussmaul
Paulina Unfried
Descriere: Prezentare practici dezvoltate în Evangelische Schule Berlin Zentrum
Eugenia Barbu
12:00 Bune practici dezvoltate în zona
voluntariatului
Descriere:
Gabriel Vrînceanu
12:15 Politici publice în domeniul educaţiei şi
protecţiei sociale pentru grupuri
Adina Tatu, expert SOIL
dezavantajate şi minorităţi.
11:25

CCD-Bucureşti
Evangelische Schule Berlin
Zentrum
Asociaţia A.C.T.O.R.

CCD-Bucureşti

Get in touch – activitate pe grupe

Adina Tatu
CCD-Bucureşti
Georgiana Bolojan
Ana Elisabeta Naghi
Descriere: La înscrierea participanţilor, aceştia au completat un formular în care se solicita nominalizarea unor teme
care ar fi relevante în raport cu incluziunea; în urma organizării pe categorii tematice, au rezultat 8 teme asupra cărora
grupurile vor identifica element de risc şi posibilităţi de intervenţie
13:00 Pauză (masa de prânz)
Gabriel Vrînceanu, director
CCD-Bucureşti
13:45 "De la Povestea Identității Pierdute
(PIP) la Incluziunea Socială a
Educabililor (ISE)”
12:25

Film you don't need to have a point, ...to
have a point!
Descriere: În era industrială şi post-industrială, identitatea este din ce în ce mai des exprimată prin coduri numerice:
CNP, cod de şcolarizare, note şi calificative, parole care se substituie caracteristicilor personale etc. O şcoală nouă
trebuie să înveţe educabilul să se situeze într-un echilibru între realitatea virtuală şi realitatea fizică. Amândouă dintre
realităţi sunt prezente în viaţa de zi cu zi, deci nu pot fi neglijate. Pornind de la principiul că valoarea unui om este una
care trebuie pusă în relaţie cu potenţialul său şi cu abilitatea societăţii de a valoriza orice persoană. În acest sens, lungul
drum al educaţiei trebuie să permită fiecăruia să-şi găsească propria valoare sau să adauge fiecăruia plus-valoare. Baza
noilor educaţii trebuie să aibă la bază principiul: “ Particularitatea mea este şansa de a completa puzzle-ul universului.
Particularitatea mea este avantajul nostru!”
Doina Burcău, director
Colegiul Naţional Ştefan
14:00 Transfer de bune practici finlandeze în
zona educaţiei incluzive
Odobleja, Bucureşti
Descriere: În această unitate de învăţământ – filială CCD, în baza transferului de bune practici în zona educaţiei
incluzive ca urmare a participării reprezentanţilor şcolii într-o vizită de studio în Finlanda, se va realize un centru de
inovare didactică în scopul implementării educaţiei incluzive.
Mona Şerbănescu, director
Liceul Pedagogic Ortodox
14:15 Şcoala prietenoasă – şcoala
parteneriatelor
general
“Anastasia Popescu”,
Bucureşti
Descriere: Valorile promovate de şcoală sunt valori comune cu ale partenerilor şcolii; vom prezenta parteneriatele
cu colegii de la Liceul Tehnologic pentru Deficienţi de auz şi cu Şcoala pentru Deficienţi de vedere, cu cei de la Centrul
Edulier (Dislexie), cu Bucuria Poveştilor - emisiune de la Radio Trinitas care a realizat imprimarea CD-urilor Basme
româneşti ”Culori radiofonice în 1001 de voci”, realizare cu ajutorul copiilor cu deficienţe de vedere.
14:30 Ateliere de lucru
– So I learn - Dezvoltarea abilităților de
Gosia Kwiatkowska, SOIL partner Universitatea East London A.1.
auto-sprijin pentru toţi educabilii
Marea Britanie
Descriere: Cercetarea privind predarea și învățarea ne spune că abilitățile de auto-sprijin nu vin în mod natural, ci
trebuie să fie predate și învățate (Test, D. 2004). Participanții la acest atelier de lucru vor învăța despre Multimedia
auto-advocacy (utilizarea mijloacelor multimedia în sprijin propriu) și vor explora modalități creative de utilizare a
mijloacelor media şi a instrumentelor de gândire centrate pe propria persoană care să favorizeze implicarea, creşterea
încrederii în propriile forţe, motivaţia și participarea activă a tuturor educabililor.
Instrumente digitale pentru educaţia
Karl Baeck, SOIL partner
atempo Betriebsgesellschaft
A.2.
incluzivă
mbH – Austria
Descriere: Utilizarea dispozitivelor mobile, cum ar fi smartphone-urile și tabletele, are potențialul de a schimba radical
predarea și învățarea. Educaţia prin intermediul IT&C permite o individualizare mai bună a învățării și poate sprijini
includerea tuturor educabililor. Atelierul va oferi ocazia de a familiariza câteva aplicații și caracteristici interesante
pentru a sprijini tot felul de cursanți.
A.3.

Familia şi incluziunea socială

Ana Elisabeta Naghi, expert
asociat SOIL
Adina Tatu, expert SOIL

CCD-Bucureşti/ Ministerul
Educaţiei Naţionale
CCD-Bucureşti

Diana Alina Lavic, tânăra care a trecut
prin focurile iadului: „M-am drogat, am
furat, m-am bătut”
Descriere: Relația școală – familie , modele de construire a relației cu familia în vederea realizării incluziunii sociale
Moderator Adina Tatu, expert
CCD-Bucureşti
15:15 Panel de discuţii
SOIL
Descriere: Problematica incluziunii sociale prin raportare la realitatea din educaţie, din perspectiva participanţilor şi
invitaţilor
Stana Schenck, SOIL partner
SCHENcK Consulting and
15:45 Feedback - Just in time
Initiative School on the Move

15:55

Concluzii.

Gabriel Vrînceanu, director

- Germania
CCD-Bucureşti

Adresă Locaţie Conferinţă:
Hotel Yesterday
Strada Economu Cezărescu 8, București
Telefon: 021 340 8585
Mijloace de transport :
Metrou : Staţia Grozăveşti, Magistrala M1
Autobuz : Liniile 105, 601,
Tramvai : Liniile 1, 11, 35

Graz-Berlin-Bratislava-Bucharest-Maastricht-London
EACEA-05-2016 -Incluziune socială prin educaţie, formare şi tineret/ ERASMUS+K3/ Incluziunea socială a educabililor (SoIL)/ 580276-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
atempo Betriebsgesellschaft mbH - Austria
SCHENcK Consulting and Initiative School on the Move - Germania
UNIVERSITY OF EAST LONDON –Marea Britanie
GEMEENTE MAASTRICHT – Olanda
CENTRUM PRE VYSKUM ETNICITY A KULTURY – Slovacia
CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI – România

www.soil-project.eu
www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/proiecte/soil?%20option=com_content

