FORMULAR DE RAPORTARE
Cuprinsul formularului:
A. Date despre organizator
B. Informaţii despre eveniment

A. DATE DESPRE ORGANIZATOR
1. Date despre responsabilul de proiect/persoana fizică:
Nume:
Prenume:
Funcție/calitate:
E-mail personal:
Telefon:
Adresă:

Iacob
Raluca
președinte al organiza iei / coordonator proiect

raluca.iacob@m3culture.ro
0744399767
str. Marin Serghiescu nr. 14, ap. 6, sector 2, cod poștal 021016, București

2. Daca faceți parte dintr-o structură cu personalitate juridică/coaliție vă rugăm
să completați următoarele informații:
Nume
Asocia ia MetruCub - resurse pentru cultur
organizație/instituție:
Pagină web:

1

www.m3culture.ro

E-mail:
Telefon:
Adresă de
corespondență:

contact@m3culture.ro
0730130551
str. Marin Serghiescu nr. 14, ap. 6, sector 2, cod poștal 021016, București
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B. DATE DESPRE EVENIMENT
Vă reamintim că rezultatele evenimentului dvs. trebuie să reflecte opțiunile participanților în raport
cu viziunea și obiectivele de țară ale României pentru educație și cercetare în 2018 -2030.
1. Denumirea evenimentului
Forumul „ Cultura în educa ie” - prima edi ie

2. Perioada de derulare a evenimentului
7-10 aprilie 2016

3. Locul de desfăşurare a evenimentului
Biblioteca Na ional a României și ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București

4. Vă rugăm să descrieţi pe scurt modul în care s-a derulat evenimentul (maxim 800 de caractere cu
spații)
Forumul a reprezentat evenimentul final al proiectului Sus ine cultura în educa ie i a adus în dezbatere
importan a culturii în înv mântul românesc. P rin i, profesori, artiști, manageri și educatori culturali,
cercet tori și formatori în domeniul educa iei au luat parte la discu ii, prezent ri și o mas rotund .
Participarea la eveniment a fost gratuit i s-a f cut pe baz de înscriere. Masa rotund a fost organizat
la Biblioteca Na ional a României ca eveniment asociat Forumului Cultura în educa ie. Invitatul special al
întâlnirii a fost doamna Astrid Holen, expert norvegian, fost coordonator al programului Rucsacul Cultural
din Norvegia.

5. Vă rugăm să includeţi un profil succint al participanţilor la eveniment (maxim 800 de caractere
cu spații)

La forum au participat 153 de persoane: cadre didactice, manageri culturali, artiști, reprezentan i ai
partenerilor proiectului Sus ine cultura în educa ie, reprezentan i al unor institu ii publice, tineri,
studen i, p rin i, jurnaliști culturali. Majoritatea participan ilor au venit din București, dar și din Argeș,
Bac u, Br ila, Buz u, Cluj, Covasna, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Prahova, Sibiu, Timiș, Vrancea. La masa
rotund au participat reprezentan i ai unor institu ii publice și ONGuri culturale cu rol strategic în
dezvoltarea unor astfel de m suri integrate de politic public . MetruCub a promovat inten ia principal
a Forumului: reunirea celor interesa i de programe culturale cu o dimensiune educa ional în școlile din
6. Vă rugăm să includeţi principalele rezultate cu privire la viziunea pentru educaţie şi cercetare în
România.

România (maxim 1500 de caractere cu spații):
Rolul parteneriatelor și organiza iilor-liant

Exist o perspectiv larg r spândit potrivit c reia, pentru a avea o educa ie cultural de succes,
cooperarea trebuie s se bazeze pe parteneriate autentice al c ror scop este îmbun t irea calit ii sau a
relevan ei procesului sau produsului dorit. Parteneriatele includ școlile, universit ile și academiile de
art , institu iile culturale și diverse entit i administrative, precum și profesori, artiști, educatori culturali.
Ambele paliere, institu ional și uman, trebuie s lucreze împreun pentru a folosi eficient poten ialul
resurselor existente. Pentru a garanta existen a unor parteneriate de calitate, organiza iile cu rol de
conectori și facilitatori joac un rol central. În ri mai mici, cum ar fi Austria, organismele de finan are
precum KKA sau ZSK au rolul de conector, intermediind schimbul de informa ii, punând în leg tur
nevoile școlii cu oferta cultural și oferind oportunit i de formare pentru profesori, artiști și educatori
culturali. Consiliul Artelor din ara Galilor furnizeaz servicii similare, bazându-se pe Practicieni Creativi și
Agen i Creativi pentru a se conecta la sistemul școlar. Chiar dac nu exist o singur re et de succes,
datele existente sugereaz c cele mai bune abord ri strategice trebuie s aib suficient flexibilitate în
mecanismele de implementare pentru a garanta o participare
local și a sprijini o mai mare conectare la
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practicile na ionale.
interna ionale. Oportunit ile comune de forma

7. Vă rugăm să includeţi principalele rezultate cu privire la obiectivele de țară pentru educaţie şi
cercetare în România (maxim 1500 de caractere cu spații):
1. Nevoia de a construi o viziune comun asupra educa iei și a culturii
Pentru a genera schimb ri sistemice eficiente, reformele trebuie s dezvolte o abordare integrat a
problematicilor care afecteaz atât educa ia, cât și cultura. Recentele accente puse pe cultur și
creativitate ca motoare ale economiei au oferit deciden ilor politici o motiva ie s valideze includerea
educa iei culturale în cadrul educa ional, social și economic general.
2. Educa ia artistic și cultural în interiorul și în afara școlii
Materiile artistice și culturale sunt esen iale în formarea unei genera ii noi alfabetizate din punct de
vedere cultural. Alfabetizarea cultural este un lucru valoros în sine (cultur personal , dezvoltare
personal , consumatori aviza i), nu doar în rela ie cu o serie de beneficii economice.
2. Formare profesional
Exist o percep ie larg r spândit c formarea profesional a profesorilor trebuie s se aplece mai
îndeaproape asupra educa iei culturale și a creativit ii și s dezvolte noi abord ri ale metodologiilor
pesă
arte,
întrucâtorice
înv area
proiecte
evolueaz . Formarea
a artiștilor
care lucreaz
8. Văbazate
rugăm
includeţi
alteprin
menţiuni
consideraţi
relevanteprofesional
pentru procesul
de dezbatere
în domeniul educa iei culturale trebuie și ea abordat . Proiectele de educa ie artistic și cultural ar
publică (maxim 1000 de caractere cu spații):
trebui s implice parteneriate și echipe care aduc împreun școli și organiza ii culturale ce își propun s
Forumul
a fost gândit
pe oPosibilit
structur ile
dinamic
a îmbinat
3 tipuri
de interac
iuni: parteneriate
ating obiective
comune.
comunecare
de formare
ofer
o baz
solid pentru
-autentice
prezent și
ri un
ale nou
unortip
vorbitori
de excep .ie, urmate de discu ii de aprofundare și perspective critice ale
de „ ecosisteme”
publicului pe temele propuse de aceștia;
- prezent ri de metode de lucru cu copiii și tinerii în proiecte cultural-educa ionale care implic
colaborarea dintre școal și artiști sau organiza ii culturale;
- dezbateri moderate pe teme de actualitate cu cercet tori, practicieni și copii implica i în proiecte
cultural-educa ionale
A urm rit 3 direc ii generale în cele 3 zile: 1.Conectarea și discutarea public a perspectivelor despre
valoarea prezen ei culturii în educa ie ale actorilor cheie în procesul lu rii deciziilor de politic public la
nivel na ional și în București; 2. Promovarea unor abord ri și metode eficiente și a promotorilor acestora
în rândul unui public general; 3. Conștientizarea mizei și a a poten ialului promov rii patrimoniului
școli.
9. Văcultural
rugămînsă
detaliați/includeţi câteva dintre elementele de comunicare ale proiectului (acolo

unde ele există, nefiind obligatorie transmiterea/precizarea acestora):
Website
www.culturaineducatie.ro

Online/reţele sociale (link)
http://www.institute.ro/arhitectura/forumul-cultura-in-educatie-1174.html

Presă scrisă (link sau jpg)
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/la-chronique-culture-d-andrei-popov/243708-chr

TV/Radio (link sau audio/video)
https://www.youtube.com/watch?v=eX6sOgtMK-0

Am atașat următoarele materiale (în format .pdf sau .jpg):
Raport narativ al evenimentului în format pdf (în măsura în care câmpurile din
formularul de raportare nu au surprins toate concluziile și temele abordate de
eveniment);
Agenda finală a evenimentului;
Listă de participanţi;
3 imagini relevante de la eveniment (format .jpg);
Alte documente pe care le consideraţi relevante (vă rugăm să precizați despre ce
documente este vorba iar formatul lor să fie pdf sau jpg).

Analiza „ Programe, re ele și institu ii din Europa care sus in cultura în educa ie. Ghid pentru deciden ii publici” . Autori: Codr
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Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale își rezervă dreptul de a
refuza publicarea rapoartelor pentru evenimentele care nu respectă criteriile generale de selecție și
desfășurare. În acest context, vă recomandăm ca la completarea formularului de raportare să aveți
în vedere criteriile descrise în documentul disponibil pe site-ul Administrației Prezidențiale.
Pentru orice întrebări sau neclarităţi cu privire la completarea câmpurilor din formularul de
raportare, ne puteți contacta la adresa educatie@presidency.ro.
Vă mulțumim pentru completarea chestionarului și vă asigurăm de întregul nostru sprijin în
derularea evenimentului, precum și în integrarea rezultatelor sale în procesul de elaborare a viziunii
și obiectivelor de țară privind educația și cercetarea din România!
Echipa Departamentului Educație și Cercetare
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