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Conform misiunii asumate prin statut – desfăşurarea de activităţi de cercetare,
dezvoltare, formare şi inovare în domeniul educaţiei – Institutul pentru Educație a continuat în
2021 programele educaționale inițiate în 2010-2020, centrându-se pe trei activități principale:

•

susţinerea activităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi
superior;

•

iniţierea, dezvoltarea şi evaluarea de
programe de educaţie prin multimedia/
mediată de noile tehnologii, instruire la
distanţă, elearning;

•

evaluarea instituţiilor, sistemelor şi programelor educaţionale; evaluări de
impact; evaluări de proiecte şi programe educaţionale.

Astfel,

a

continuat

programul

iTeach

(suntprofesor.ro) de dezvoltare profesională continuă
pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar – în
2021, pe platforma programului și-au creat conturi peste
600 de profesori (alăturându-se celor peste 26.000 de cadre
didactice), având acces la:

1. cursuri online gratuite
2. instrumente de creare și descriere a resurselor digitale
3. trei reviste educaționale
4. un instrument pentru publicarea și consultarea de anunțuri și știri
5. un spațiu de blogging
6. ghiduri și resurse educaționale
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1. Trei cursuri online gratuite:
„Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital”,
„Genially și eTwinning: Experiențe interactive de învățare colaborativă” și
„Matematică și competențe social-civice. Valorificare prin eTwinning”;
În 2021, au fost obținute de către cadrele didactice, cumulat, 800+ de certificate de absolvire
a celor trei cursuri deschise;
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2. Instrumente de creare și descriere a resurselor digitale, prin platforma digitaledu.ro (cu
peste 6000 de resurse educaționale în format digital);
în 2021, au fost descrise și clasificate peste 1800 de resurse noi
2020:

2021:

Tot în 2021, a fost reluată activitatea începută în 2018 de omologare la Ministerul
Educației a resurselor educaționale deschise realizate de cadre didactice și disponibile public pe
digitaledu.ro.
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3. Trei reviste educaționale:
„iTeach: Experiențe didactice”,
„Revista Profesorului” și
„EDICT- Revista educației”
(info: https://iteach.ro/reviste);
În 2021, au fost publicate gratuit peste 1000 de articole cu acces deschis ale cadrelor
didactice: 130+ în revista iTeach, 70+ în Revista Profesorului, 800+ în EDICT- Revista
educației.
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4. Un instrument pentru publicarea și consultarea de anunțuri și știri din domeniul
educației, centrat pe schimbul colegial de informații între cadre didactice
https://iteach.ro/anunturi/national
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5. Un spațiu de blogging pentru fiecare dintre cei 27.000 de cadre didactice
https://iteach.ro/anunturi/national

Exemplu de pagină de profil cu integrarea articolelor publicate pe blogul personal:
https://iteach.ro/profesor/nicoleta.risnoveanu
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Au fost realizate scurte ghiduri pentru cadre didactice:
-

de obținere a codului ISBN pentru publicații/ monografii

-

de obținere a codului ISSN pentru reviste educaționale/ revista școlii

-

de realizare de resurse educaționale deschise

-

de solicitare a omologării acestor resurse la Ministerul Educației.

În plus, au fost revizuite recomandările de platforme, instrumente și aplicații
educaționale,

publicate

pe

paginile

https://digitaledu.ro/platforme-educationale

și

https://digitaledu.ro/aplicatii-educationale.

Participare în initiative, proiecte si
programe
În perioada de referință, fundația a contribuit la elaborarea unor noi proiecte centrate
pe dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru a fi propuse pentru finanțare prin
Erasmus+. Unul dintre acestea a fost aprobat și a început în noiembrie 2021: Digital Learning
Paths (2021-1-BE02-KA220-VET-000028121), finanțat de Comisia Europeană – Erasmus+,
coordonat de GO! Technisch Atheneum Zavelenberg (Belgia), perioada de implementare 20212024. Mai multe informații despre proiect: https://edict.ro/digital-learning-paths-an-approachfor-vet-improvement-erasmus-project/
De asemenea, au fost convenite o suită de noi parteneriate și convenții de colaborare
pentru dezvoltarea unor produse și servicii educaționale, cu următoarele instituții:
-

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) - sprijinirea
studenților înscriși în parcursul de pregătire pentru profesia didactică (modulul 1,
nivel licență)

-

TREMEND (Belgia) - elaborarea cadrului general și specificațiilor educaționale
pentru platforme digitale colaborative în domeniul educației – formarea cadrelor
didactice și dezvoltarea instituțiilor școlare
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-

Go! Technisch Atheneum Zavelenberg (Belgia) - inițierea unei platforme cu resurse
digitale și propuneri de parcursuri de formare în sprijinul elevilor din învățământul
vocațional și tehnic;

-

BRIO TESTE EDUCAȚIONALE SRL - dezvoltarea unui program de formare la
distanță pentru cadre didactice, specializat pe evaluarea standardizată a elevilor;

-

Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (FNDC) pentru continuarea
proiectului de dezvoltare de proiecte colaborative școală-comunitate (etapa a III-a),
derulat în 2007-2008 (etapa I) și 2008-2020 (etapa a II-a);

-

Social IT SRL – suport pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
servicii gratuite de publicare și promovare în reviste de specialitate (EDICTRevista educației; iTeach: Experiențe didactice; Revista Profesorului), de elaborare
și publicare de resurse educaționale deschise (digitaledu.ro), de formare prin
cursuri online gratuite.

-

Lecturers Without Borders (https://lewibo.org) – pentru promovarea inițiativelor
de susținere de conferințe și seminare deschise pentru cadre didactice și elevi, în
diverse limbi și în diverse domenii de cunoaștere:
https://eduvox.ro/eticheta/lecturers-without-borders/

Vizibilitatea și prestigiul profesional al voluntarilor fundației Institutul pentru Educație
au fost menținute prin dezvoltări teoretice și publicarea de materiale de referință, sprijin
constant pentru profesori și implicare în inițiative și proiecte specifice în domeniul educației și
formării cadrelor didactice.
•

Cursuri gratuite în școli (de ex.: cursul de la Școala Conțești, 5 iunie 2021)
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•

Autori în reviste educaționale de prestigiu, comunicări științifice în cadrul unor conferințe și
ateliere în domeniul educației; membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de
redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în
colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute; membri în colectivele de
redacţie ale revistelor de specialitate.

•

Sprijin pentru programe semnificative – de ex., Acțiunea eTwinning a Comisiei Europene,
prin identificarea și promovarea bunelor practici:
https://edict.ro/categorie/focus/etwinning/
https://revistaprofesorului.ro/category/focus/etwinning/
https://iteach.ro/experientedidactice/category/focus/etwinning

•

Sprijin direct și constant pentru beneficiarii cadre didactice (de exemplu, oferirea de suport
specializat la telefon sau prin intermediul comunităților Facebook deschise de iTeach/
suntProfesor)

Sunt Profesor

facebook.com/groups/suntprofesor

Comunitate Facebook deschisă în dec. 2021,
cu ~1.000 de membri
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Resurse educaționale și instrumente digitale

facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise

Comunitate Facebook deschisă în 2020,
cu ~13.000 de membri

