SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI
la FPSE
Data

Ora și locația

Luni,

12:00

26 noiembrie
2018

Amf.
Damaschin

Eveniment și participanți

Invitați

Învățământul românesc de la
Spiru Haret până în prezent.
Profesori DFP/ FPSE
Prezentare și expoziție despre
Studenți PIPP anii I, II, III
formarea cadrelor didactice, a
programelor școlare si a violenței
în școală în 5 decade importante. –
prezentat de studenții PIPP anul II,
coordonați de lect. univ.dr.
Beatrice Almășan

13:00
Amf.
Damaschin

Marți,

13:00

27 noiembrie
2018

Amf. Zlate

Centenarul în idei istorice.
Prezentarea momentelor
importante care au condus la
Marea Unire! – prezentat de
studenți de la Facultatea de Istorie,
Universitatea din București,
coordonați de lect. univ. dr.
Cristina Sandu
Ce mai reprezintă pentru noi
Centenarul? Un workshop
”altfel”, coordonat de conf. univ.
dr. Laura Ciolan și prof. gr. I
Amăricăi Mariana/ lect. univ. dr.
Stoica Radu

Profesori DFP/ FPSE
Studenți PIPP/ FPSE anii
I, II, III

14:00
Amf. Zlate

Miercuri,

12:00‐16:00

28 noiembrie
2018

Muzeul
Național de
Istorie a

Ne pregătim de sărbătoare!
Atelier de creație, coordonat de
lect. univ.dr. Camelia Rădulescu
Istoria României și a românilor
la… muzeu. Vizită cu mentor‐
profesorul de istorie‐ la Muzeul
Național de Istorie a României și

Profesori DFP
Studenți PIPP/ FPSE anii
I, II, III

SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI
la FPSE
la alte clădiri istorice din Centrul
României,
Centrul Vechi Vechi al capitalei: Biserica
Stavropoleus, Palatul CEC, sub
coordonarea conf. univ dr. Laura
Ciolan, lect. univ. dr. Camelia
Rădulescu și prof. gr. I Vasile
Păsăilă

Joi,

12:00

29 noiembrie
2018

Amf. Motru

Conferință‐ eveniment: ”Fără
istorie n‐avem viitor!”

Profesori DFP, FPSE si
UB

Lansarea lucrării ”Monografia
învățământului din satele comunei
Bobicești , județul Olt ‐ O
perspectivă istorică” , Prof. univ
dr. Marin Manolescu

Studenți PIPP / FPSE anii
I,II,III
Studenți Programe de
Studii Masterale

Evenimentul și evocările autorului
ne vor purta prin istoria sudului
țăriidin perspectiva educației în
comunitate.
Organizatori: conf.univ dr. Laura
Ciolan și lect. univ. dr. Camelia
Rădulescu

EXPOZIȚII TEMPORARE 26‐29 Noiembrie 2018 în sediul din șos. Panduri al
Facultății de Psihologie și Științele Educației București

1. Expoziția: ”Drumul spre azi” – o expoziție prin care se reconstituie mediul
educațional care a caracterizat societatea românească în ultimii o sută de ani. Vor fi
expuse manechine la dimensiune reală care vor reaminti uniformele școlare specifice
perioadelor semnificative din cei o sută de ani. Vizitatorii vor putea să observe
obiecte școlare/ mijloace didactice utilizate de către cadrele didactice și de elevi în
procesul educațional al vremurilor….

SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI
la FPSE
Vă invităm către o expoziție ”vintage” a educației în ultimii 100 de ani!
Proiectul a fost inițiat de către masterul Educație timpurie an I și II, împreună cu
studenții anului I licență PIPP/DFP București‐ coordonator conf. univ. dr. Laura
Ciolan.
2. Expoziția: ʺPrimii 100 de ani de Educație. Fii unul dintre cei 100 de români care
va modela educația in următorii 100 de ani!ʺ – panou tip roll up de 1,7 m înălțime,
inscripționat cu imaginile a 100 de fețe de personalități românești care au trăit și
influențat educația în ultima sută de ani și vor continua să o influențeze: scriitori,
pedagogi, medici, filosofi, oameni politici.
Mesajul secundar in josul panoului: „Posteaza un selfie cu acest
panou #facultateadepsihologiesistiinteleeducatiei până la 1 Decembrie 2018 pe
pagina ta de facebook/ instagram și poți câștiga prin tragere la sorți 100 de cărți de
Educație. (Dacă se strâng minim 100 de selfie‐uri).” Panoul va avea și o zonă liberă
sau un decupaj pentru ca oricine dintre cei prezenți la eveniment să poată face o
fotografie alături de cele 100 de personalități ilustrate.
Proiectul propus este acoperit integral prin sponsorizarea atrasă de echipa
masteratului Educație Presecundară, coord. conf.univ.dr. Diana Csorba.

3. “100 de ani de Românie în 100 de ani de literatură și cultură românească”‐
expoziție‐ eveniment de imagini, texte, creatori de Cuvânt și Frumos pe meleagurile
autohtone.
Expoziția va fi prezentată publicului în spațiul facultății noastre din Complexul Leu,
spațiu care poartă cu el istoria multor generații de studenți.
Proiectul este realizat de către studenții anilor I și III – licență PIPP/ DFP, sub
coordonarea lect. univ. dr. Anca Petrescu.

