Universitatea Copiilor și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară au placerea să vă invite la

Conferința "Lay of the Land"
8 și 9 septembrie 2022 – Facultatea de Biotehnologii
Conferința de închidere a proiectului PHERECLOS și conferința Rețelei Europene de Universități ale
Copiilor - eucu.net 2022
Conferința "Lay of the Land" oferă un forum pentru a explora, discuta și împărtăși conceptul de
școlarizare deschisă.”Open Schooling” este un mod de funcționare al unei școli prin reflectarea ideilor,
subiectelor și provocărilor externe și încorporarea acestora în abordările lor didactice și în viața școlară
de zi cu zi. În schimb, creativitatea și potențialul elevilor și al profesorilor sunt identificate și devin
disponibile pentru comunitatea din jurul lor. Conferința deschide discursul despre "De ce școlarizarea
deschisă – Why Open Schooling", relația dintre conceptele de Capital Științific și Școlarizarea Deschisă
și experiența teoretică și practică din programele pilot și studiile de caz din cadrul proiectului
PHERECLOS și ale Universității Copiilor.
Conferința "Lay of the Land" vă va oferi vorbitori inspirați, instrumente și ateliere practice, discuții
tematice și networking. Programul își propune să le permită participanților să își regândească abordările
educaționale, fie că provin din mediul formal (de exemplu, profesori) sau non-formal (de exemplu,
organizatori ai Universităților Copiilor). Sunteți invitați să vă împărtășiți propriile idei și să explorați noi
contribuții pentru viitorul dumneavoastră parcurs educațional Open Schooling.
Proiectul PHERECLOS creează noi parteneriate pentru căi de acces la învățământul superior și
implicarea în știință în cadrul grupurilor regionale de școlarizare deschisă. Aceasta implică părți
interesate, cum ar fi universități, organizații guvernamentale și neguvernamentale, companii și/sau alți
furnizori de cunoștințe.
Mai multe informații depre poriect se pot gasi pe următorul link:
https://www.phereclos.eu/final-conference/www.phereclos.eu
•
•
•
•

Conferința Lay of the Land este finanțată de Comisia Europeană și este gratuită!
TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 15 AUGUST 2022
Se oferă certificat de recunoaștere a implicării în cadrul atelierelor interactive la care
participați în cadrul conferinței! Inregistrarea la eveniment se face prin accesarea
următorului link:https://eucu.net/annual-meeting/bucharest/
Participarea se va face în limita locurilor disponibile deci nu ezitați să vă înscrieți cât
mai curând !
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București, România
+40744388285
laura.cristea@unico.org.ro , www.unico.org.ro
"Consider că lucrul cel mai important în această lume nu este atât de mult unde ne aflăm, cât în ce direcție ne mișcăm: Pentru a ajunge
în portul cerului, trebuie să navigăm uneori cu vântul, alteori împotriva lui, dar trebuie să navigăm, nu să mergem în derivă și nici să stăm
la ancoră."
(Oliver Wendell Holmes Sr., 1850)

