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Suntem încântați să te avem alături ca
participant în cadrul celei de-a doua
ediții a conferinței Arhitecții Educației.
Ți-am pregătit momente de inspirație,
de reflecție și de ieșire din zona de
confort. Suntem alături de tine, pas cu
pas, în procesul de schimbare
a educației din România.

O conferință pentru
profesori curajoși
Nu am timp să mă ocup de dezvoltarea
socio-emoțională a elevilor la ora de
matematică, nu am timp pentru învățare
activă pentru că nu apuc să „termin
programa”, nu e treaba mea să-l învăț pe
elev să citească în clasa a 9-a, directorul
nu mă lasă să mișc băncile, trebuie să-i
dictez elevului pentru că acasă părintele
se uită în caiet să vadă ce am făcut la
lecție și dacă vine inspectorul, și el se
uită la caiet, elevii nu citesc în ziua de azi,
stau pe telefoane, pe Facebook, nu pun
mâna pe nicio carte, părinții nu sunt
intresați de soarta copiilor etc.
De-a lungul timpului am auzit o serie de
afirmații atât din partea profesorilor cât
și a diverșilor actori din educație. Unele
cât se poate de reale și justificate, dar și
unele care ne-au pus pe gânduri. Oare
chiar așa e?
Anul acesta vă propunem să punem la
îndoială unele dintre convingerile care
circulă prin holurile și cancelariile școlilor
din România și să rezolvăm problemele
care dau naștere acestor mituri.

Inspirație,
Dezvoltare
+
Conectare
Locația evenimentului este împărțită în
trei secțiuni, fiecare răspunzând unor
nevoi și contexte diferite:
- Zona de inspirație unde vor avea loc
sesiunile în plen,
- Zona de dezvoltare în care am
organizat ateliere facilitate
de specialiști în educație și
- Zona de conectare, unde puteți să
împărtășiți idei și soluții
Conferința vă oferă ocazia să
experimentați toate cele trei forme de
participare și învățare.
Am adus alături de noi oameni
pasionați de învățare, preocupați de
educație și deschiși să împărtășească
diferite idei și metode prin care să ne
eliberăm de presiunile sistemului și să
ne concentrăm pe scopul și obiectul
școlii: educația elevilor.

8 ateliere
100 de întrebări
01

Strategii prin care implicăm
comunitatea în dezvoltarea
școlii

05

Lucruri mărunte prin care
transformăm ora

02

Leadership organizațional

06

De ce trebuie?

03

Mituri despre sistem

07

04

De ce nu se implică părinții în
educația copiilor? Cum pot să îi
conving să ne fie parteneri? Ce
alt sprijin putem primi din afara
gardului școlii?

Cine stabilește obiectivele de
dezvoltare ale școlii? Ce libertate
am ca director să aleg
prioritățile organizaționale? Cum
conduc o școală spre
performanță?

Câte dintre practicile actuale din
școala mea sunt cu adevărat
necesare? Cum pot să eliberez
timpul meu și al profesorilor
pentru a ne dedica activităților
care sunt relevante?

Mituri despre ARACIP, ISJ,
CCD

Sunt aceste instituții aici să
încurce procesul educațional?
Cum pot să beneficiez de
serviciile oferite de acestea?

08

De unde începe succesul meu
ca profesor la clasă? Ce pot face
pentru a gestiona mai bine
situațiile dificile? Ceea ce învață
elevii la ora mea este relevant?
Cum pot să le captez atenția?

De ce trebuie să învețe elevii
pentru teste? De ce avem
dihotomia formal vs non-formal?
De ce trebuie să fiu un anumit
tip de dascăl? Cine este
responsabil?

Mituri despre curriculum
Cine decide cum arată ora mea?
Câtă libertate am să decid cum
facilitez învățarea? Care este
rolul unui curriculum/program
școlar/manual etc?

Mituri despre
Școala Altfel

Care este scopul acestei
săptămâni? Câtă libertate am să
decid cum organizez activitățile?
Ce fac după ce se încheie
această săptămână?
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AGENDA

EDIȚIA A II A

DĂRÂMĂM
MITURI

RUTA
LIDERILOR

09.00
10.00

Înscrierea participan ț ilor

10.00
11.00

Plen de deschidere

Construcții menite să dureze
Invitat special Auchan

11.00
13.00

14.00
16.45

17.00
18.00

Strategii prin care
implicăm comunitatea în
dezvoltarea școlii

Leadership
organizațional

atelier susținut de:

atelier susținut de:

Catrinel Grigorovici/
Domnița Szabadi/ Ian
McLean (Transylvania
College)

Anca Gaidoș (Fundația Noi
Orizonturi)/ Liliana Tîrnăucă
(director școală)

Mituri despre sistem

Mituri despre ARACIP,
ISJ, CCD

atelier susținut de:

atelier susținut de:

Ruxandra Mercea
(Transylvania College)/
Liliana Preoteasa (MENUMPFE)

Elena Darie (ARACIP)/
Aurelia Dan (ISJ BN)/
Mihaela Popescu (CCD CJ)/
Dorina Kudor (profesor)

Plen de închidere

Pași spre schimbare
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AGENDA

EDIȚIA A II A

DĂRÂMĂM
MITURI

RUTA
EDUCATORILOR

09.00
10.00

Înscrierea participan ț ilor

10.00
11.00

Plen de deschidere
Construcții menite să dureze
Invitat special Auchan

11.00
13.00

Lucruri mărunte prin
care transformăm ora
atelier susținut de:

Harry Shuttleworth
(Transylvania College)

14.00
16.45

17.00
18.00

Mituri despre curriculum
atelier susținut de:

Maria Kovacs (Fundația Noi
Orizonturi)/ Magdalena
Balica (IȘE)/ Daniela Țepeș
(CEAE)/ Luminița Chicinaș
(ISJ CJ)

Plen de închidere

Pași spre schimbare

De ce trebuie?
atelier susținut de:

Cătălina Chendea MEN)/
Marius Mariș (elev)

Mituri despre
Școala Altfel
atelier susținut de:

Laura Borbe (Fundația Noi
Orizonturi)

2017

LOCATIE
CONFERINTĂ

EDIȚIA A II A

DĂRÂMĂM
MITURI

Transylvania College
Aleea Băișoara 2
Cluj Napoca
Înscrierea se face la
International Ball Room

Participarea la conferință include:
acces la sesiunile evenimentului
materiale informative (inclusiv prezentările vorbitorilor)
masa de prânz, pauze de cafea
Pentru a afla atelierul la care sunteți înscris(ă), dar și sala unde are loc vă rugăm să
consultați listele la înscriere.

Conectare

Inspirație

Dezvoltare

2017

EDIȚIA A II A

DĂRÂMĂM
MITURI

CAZARE

Vă rugăm să consultați invitația trimisă pentru a identifica hotelul la care sunteți
cazat(ă). Micul dejun este inclus.

Hotel Royal Clasic
Str. Liviu Rebreanu 39

Hotel Onix
Str. Septimiu Albini 12

Hotel Victoria
Bulevardul 21 Decembrie 1989 54-56

UNDE IEȘIM, CE VIZITĂM ȘI
UNDE MÂNCĂM BINE ÎN CLUJ
Clujul a început să devină din ce în ce
mai popular și aveți la dispoziție
diferite opțiuni de petrecere a timpului
liber. Pe www.ilovecluj.ro găsiți o serie
de recomandări care să vă ajute să aveți
o ședere cât mai plăcută.
Transport urban - www.transporturban.ro
Taxi - www.novataxi.ro
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EDIȚIA A II A

DĂRÂMĂM
MITURI

CONTACTEAZĂ-NE
Informații despre cazări - Cătălina Rentea
catalina_rentea@noi-orizonturi.ro
0726 730 312
Informații despre program - Sorana Pogăcean
sorana_pogacean@noi-orizonturi.ro
0740 608 209

