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Abstract 
  
Există un consens la nivel mondial în ceea ce privește starea de bine și a implicării (de                 
tip angajament) ca elemente-cheie ale calității în educația timpurie. În abordarea           
experiențială, acești doi indicatori ocupă un loc central în asigurarea calității procesului:            
ei ne spun ce face fiecare copil în mediul lui de învățare și sunt primii indicatori care                 
caracterizează un mediu puternic, bine structurat. De aceea, starea de bine și implicarea             
pot servi drept îndrumare și inspirație în eforturile noastre de îmbunătățire a calității în              
educație. 
De asemenea, trebuie să ne uităm dincolo de proces și să ne întrebăm de ce starea de                 
bine și implicarea sunt atât de importante și ce fel de rezultate produc. 
Apoi vine întrebarea: de ce fel de mediu de învățare avem nevoie pentru a ridica               
nivelurile de stare de bine și implicare ale elevilor, astfel încât să atingem un impact               
consistent asupra dezvoltării lor? 
Încheiem discuția din cadrul conferinței prin a reflecta asupra instrumentelor și           
procedurilor pentru ca școlile să urmărească calitatea ca valoare în colaborarea cu            
părinții. 
 
 

   
Programul zilei: 
09:00 Introducere din partea organizatorilor 
09:20 Partea I: Starea de bine și implicarea ca și concepte 
10: 45 Pauză 
11:00 Partea II: Ce fel de rezultate ne dorim să obținem 
12:00 Partea III: Cum ajungem acolo: monitorizarea calității procesului 
12:30 Pauză de prânz 
13:30 Partea IV: Un mediu de învățare bine structurat (1) 
14:45 Pauză 
15:00 Partea V: Un mediu de învățare bine structurat (2) 
16:00 Întrebări și discuții 
17:00 Încheiere 
  
 *The conference will be held in english 



6 Mai 2018 
Învățarea experiențială în practică 

 
 
 

Reflecții și punte de acțiune pe marginea 
conferinței 

 
 

Facilitatori: Traineri Babel 
 

 
Programul zilei: 
 
Ziua a doua a conferinței presupune o dinamică între participanți și traineri în contextul 
ideilor prezentate anterior. Între 10:00 și 13:00, participanții sunt invitați la exerciții de 
reflecție și pratici în învățarea experiențială.  


