Conferinţa „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din
România - Diaspora şi prietenii săi” 2016
PROGRAM
Workshop: Educație pentru inovație - cum răspund sistemele de educație noilor
generații
Sala 601, Bvd. V.Pârvan, nr.4
Moderatori:
Prof.univ.dr. Romiță Iucu (Universitatea din București)
Prof.univ.dr. Alis Oancea (Univ. of Oxford)
Prof.univ.dr. Simona Sava (Universitatea de Vest din Timișoara)
Marţi, 26 aprilie 2016
Cuvânt de bun venit coordonatori, introducere obiective seminar, intercunoaștere
9:00 - 10.30

10.30-11.00

Prof. Dr. Alis Oancea, Univ. of Oxford – Education research: past successes, current
challenges and priorities for the future
Pauză de cafea
Dezvoltări naționale și internaționale în abordarea inovației în educație

11.00-12.30

Panel: Dr. Magdalena Isac (Univ. of Groningen/ CRELL_EC), Drd. Dakmara Georgescu
(UNESCO Programme Specialist for Curriculum, Teachers and Higher Education), Dr.
Alexandru Crișan (Senior Adviser, Banca Mondială) – Moderator: Prof.univ.dr. Carmen
Crețu (UAIC, Iași)
Prof.dr. Simona Sava (Univ.de. Vest din Timișoara): Studii și cercetări privind inovația în
educație (OECD-CERI)
Prof.dr. Romiță Iucu, Prof.dr. Lucian Ciolan (Univ.București): România 2030 – tendințe
și provocări educaționale

12:30-14:00

Prânz
Cafenea de dezbateri 1: Schimbări de introdus în sistemul educațional din
perspectiva tendințelor de evoluție 2030
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie
Moderatori: Prof.univ.dr. Anca Nedelcu (UB), Prof.univ.dr. Ion Albulescu (UBB)
Dakmara Georgescu (UNESCO): Dilemele schimbării din perspectivă internațională

14.00-15.30

Alexandru Crișan (BM): Schimbarea educațională – un ”joc cu mărgele de sticlă”
(Herman Hesse): certitudini, incertitudini, paradoxuri
Anca Nedelcu (UB): Din birou, în clasă: studiu UNICEF privind bunele practici în
educația timpurie din România
Carmen Rusu (Univ. P.V. Montpellier): Priorități ale învățământului românesc privind
reducerea abandonului școlar timpuriu și integrarea pe piața muncii

15:30 – 16:00

Pauză de cafea

Cafenea de dezbateri 2: Reconsiderări ale rezultatelor învățării în perspectiva
tendințelor de evoluție 2030
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie
16.00- 17:30

Moderatori: Prof.univ.dr. Mușata Bocoș (UBB), Conf.univ.dr. Mariana Momanu (UAIC)

17.30 – 18.00

Dakmara Georgescu (UNESCO): Controverse legate de `rezultatele învățării`
Magdalena Isac (Univ. of Groningen): Rezultatele învățării din perspectiva noilor
priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale
(ET2020)
Carmen Rusu (Univ. P.V. Montpellier): Cât de aproape este profesorul de azi de elevul de
mâine?
Plen – prezentarea sintezei dezbaterilor din cele două cafenele

19:00 - 21:00

Eveniment de Networking (organizat la nivelul workshop-ului)

Miercuri, 27 aprilie 2016

9:00 – 10.30

Cafenea de dezbateri 3: Reconsiderări în plan curricular, al conceperii mediului
educațional (mediat digital) și al evaluării pentru a stimula inovația
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie
Moderatori: Dr. Magdalena Balica (ISE), Lect.dr. Mariana Crașovan (UVT)
Musata Bocos, Daniel Andronache (UBB): Statutul integrarii curriculare în teoria și
practica educației. Analize critice

Alexandru Crișan (BM): Curriculumul – încotro? Un nou val? ”O mie și una de
întrebări”; câteva răspunsuri (o privire înspre/dinspre Emiratele Arabe din Golf)
Dakmara Georgescu (UNESCO): Învățarea și curriculumul în era digitală: ce e ´nou´ si
ce e ´vechi´
Catalina Lomos ("LISER, Luxembourg): MathemaTIC - o platformă digitală care suportă
învățarea diferențiată și individualizată a matematicii în școala primară. Un studiu de
caz al implementării și al strategiei de evaluare a acestei inovații în Luxembourg
10.30-11.00

Pauză de cafea

11.00-12.30

Cafenea de dezbateri 4: Exigențe în formarea personalului didactic pentru
stimularea formării viitorilor inovatori
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie
Moderatori: Prof.univ.dr. Carmen Crețu (UAIC), Conf.univ.dr. Cătălin Glava (UBB)
Serban Iosifescu (ARACIP): Pentru o politică publică integrată privind managementul
resurselor umane în educație
Alexandru Crișan (BM): ”Cadre de referință” pentru politicile și strategiile de formare a
personalului didactic: repere internaționale pentru azi și pentru mâine

George Pataki (BM/ UAIC): Influențarea politicilor naționale ale personalului didactic-studiile
SABER promovate de Banca Mondială
Ion Albulescu, Mirela Albulescu (UBB): Care sunt rezultatele invățământului superior
românesc? Discrepanțe între calificarea didactică obținută de absolvenți și cererea pe piața
muncii
Cătălin Glava (UBB): Studiu comparativ privind programele de formare inițială a cadrelor
didactice din Romania și SUA. Câteva concluzii

12.30-13.00

Plen – prezentarea sintezei dezbaterilor din cele două cafenele

13:00 -14:00

Prânz
Cafenea de dezbateri 5: Schimbări de realizat în guvernanță și în implementarea
politicilor pentru inovație în spațiul educațional
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie
Moderatori: Dr. Madlen Șerban (ESF), Prof.univ.dr. Lucian Ciolan (UB)
Madlen Serban (ETF): Politici publice în formarea profesională (VET): inovare și

14.00-15.30

provocări. Subteme: 1. formularea politicilor publice în VET și orizontul lor de timp:
abordări inovative; 2. implementarea politicilor publice în VET: roluri și practici
inovative
Șerban Iosifescu (ARACIP): Lumini și umbre în fundamentarea politicilor publice din
educație pe dovezi: ”echitate” și ”șanse egale” în educație”
Dan Popescu (NARIC, UK): Internaționalizarea învățământului superior: oportunități
pentru universitățile din România

15:30 -16:00

Pauză de cafea
Cafenea de dezbateri 6: Prioritățile și viziunea pentru cercetare (educațională) în
România (2030)
Input, problematici, cercetări de realizat, mesaje-cheie, concluzii
Moderatori: Dr. Ciprian Fatrusnic (IȘE), Simona Iftimescu (UB/ Administrația
Prezidențială)

16.00- 17:30

17.30-18.00

19:00-21:00

Carmen Cretu (UAIC): Cercetarea educațională – Performanță, vizibilitate și relevanță
pentru spațiul național
Gerogeta Ion (Univ.Autonoma din Barcelona) – Mobilizarea cercetării la nivelul practicii
educaționale: provocări și oportunități
Plen – prezentarea sintezei dezbaterilor din cele două cafenele. Concluzii.
Acțiuni pe viitor
Eveniment de Networking (organizat la nivelul conferinţei)
Complexul Studentesc - Restaurant Universitar, Aleea FC Ripesnia Nr.3

