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CONFERINŢA SOIL - BUCUREȘTI - FEEDBACK
"De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la Incluziunea Socială a Educabililor (ISE)”
1. În ce măsură au fost satisfăcute așteptările dvs. pentru Conferința SOIL?
• În mică măsură.
• În mare măsură.
• Total.
• Așteptările mele au fost depășite.
55 de răspunsuri
1. At what level have your expectations been met for the SOIL Conference?
• A lesser degree. 0%
• Largely. 38,2%
• Total. 27,3%
• My expectations have been exceeded. 34,5%
55 answers

2.

Cum evaluați următoarele aspecte? How do you evaluate the following aspects?
Acord total.
(Total accord)
1

a) Am câștigat noi cunoștințe. (new knowledge)
b) Am cunoscut persoane cu care voi rămâne în
contact. (new contacts)
c) Am reușit să contribui în mod activ la
activități (contribute to activities)

Acord parțial.
(Partial accord)
2

Dezacord.
(Disagree)
3

1

2

a)

3

b)

c)

3. Care este câştigul major pe care consideraţi că l-aţi obţinut în urma participării la conferinţa
SOIL?
Am aflat despre incluziunea sociala nu doar la nivel teoretic, ci prin reusite concrete.
Am aflat lucruri noi pe care le pot aplica in activitatea cu cadrele didactice si copiii.
Am constatat că suntem mulți cărora ne pasă.
Am constientizat faptul cã visul meu de societate inclusiva nu este departe de realitate.
Am devenit mult mai increzatoare in ceea ce priveste posibilitatile de dezvoltare a metodelor de
atragere a copiilor (nu doar cu CES) catre invatare, dar si de integrare a celor cu nevoi speciale.
o mai buna implicare in acticitatile elevilor
Am o noua viziune privind incluziunea sociala a persoanelor defavorizate si oportunitatea de a
participa la noi proiecte pe aceasta tema.
Confirmarea faptului ca,prin implicare activa se pot realiza lucruri minunate
Conştientizarea cu privire la beneficiile intervizării și familiarizarea cu tehnici eficiente.
Faptul ca relațiile dintre adultii de la care avem așteptări sa promoveze incluziunea socială nu este
mereu cea adecvată. De aceea, ea poate avea repercursiuni și asupra elevilor.
Exemplele de bune practici!! 12
Experienta altor scoli, organizatii..experienta pe care o voi valorifica in activitatea mea 4
Experienta si cunostintele noi. Inclusiv parteneri 6
Kahoot.it
Idei pentru noi tipuri de abordari ale copiilor dezavantajați.
Identificare metode si instrumente ce pot .com particularizate, 2
Informații cu aplicabilitate practică 12
Împărtășirea de noi experiente
Împreună putem sa reușim.
Încredere
Know-how (2)
Mi-am dat seama că ceea ce se întâmplă în școala noastră referitor la incluziune este bine a fi
continuat și dezvoltat, luând în considerare și exemplele prezentate și că nu suntem singuri în acest
demers.
Motivatie.
Oportunități de colaborare
Practici noi
Prezentarea copiilor noștri.
Prieteni si idei noi

Pentru elevii școlii noastre.
1. What is the major gain you believe you obtained from attending the SOIL conference?
I learned about social inclusion not only at the theoretical level, but through concrete success.
I learned new things that I can apply to work with teachers and children.
We have found that we are many who care.
I am aware that my dream of inclusive society is not far from reality.
We have become much more confident about how to develop methods of attracting children (not
just special needs) to learning, but also to integrate people with special needs.
Better involvement in students' activities.
I have a new vision on the social inclusion of disadvantaged people and the opportunity to
participate in new projects on this issue.
Active involvement, wonderful things can be done.
Awareness of the benefits of the interview and familiarization with effective techniques.
The fact that adult relationships from which we have expectations to promote social inclusion is not
always the right one.
Therefore, it may also have repercussions on students.
Examples of Good Practices !! 12
The experience of other schools, organizations ... the experience I will use in my work 4
New experience and knowledge.
Including partners 6
Kahoot.it
Ideas for new types of approaches for disadvantaged children.
Identifying methods and tools that can be customized, practical information 12
Share new experiences
Together we can succeed. Trust Know-how (2)
I realized that what is happening in our school on inclusion is good to be continued and developed,
taking into account the examples presented, and that we are not alone in this endeavor.
Motivation.
Collaboration opportunities
New Practices
Presentation of our children.
Friends and new ideas
Good for students from our schools.
4. În ce măsură şi-au atins scopul următoarele activităţi din cadrul Conferinţei SOIL? At what
level did the following activities of the SOIL Conference reach their goal?

Deloc
(not)
1

a) ECO versus EGO - Adina Tatu, expert
proiect SOIL, CCD-Bucureşti
b) Competenţa –suport al acţiunii - Georgiana

Nu am
participat
la această
A depășit
activitate.
Parțial Total
așteptările.
(partial) (total)
(I didn’t
(exceeded)
2
3
participate
4
to the
activity)
5

Bolojan, CCD-Bucureşti
c) Bune practici dezvoltate în ESBZ - Jamila
Tressel, Ivi Kussmaul, Paulina Unfried Evangelische Schule Berlin Zentrum
d) Bune practici dezvoltate în zona
voluntariatului - Eugenia Barbu, Asociaţia
A.C.T.O.R.
e) Politici publice în domeniul educaţiei şi
protecţiei sociale pentru grupuri dezavantajate
şi minorităţi - Adina Tatu, expert SOIL CCD-Bucureşti
f) Get in touch – activitate pe grupe - Adina
Tatu, Georgiana Bolojan, Ana Elisabeta
Naghi, CCD-Bucureşti
g) "De la Povestea Identității Pierdute (PIP) la
Incluziunea Socială a Educabililor (ISE)” Gabriel Vrînceanu, director CCD-Bucureşti
h) Transfer de bune practici finlandeze în zona
educaţiei incluzive - Doina Burcău, director
Colegiul Naţional Ştefan Odobleja, Bucureşti
i) Şcoala prietenoasă – şcoala parteneriatelor Mona Şerbănescu, director general, Liceul
Pedagogic Ortodox “Anastasia Popescu”,
Bucureşti
j) So I learn - Dezvoltarea abilităților de autosprijin pentru toţi educabilii - Gosia
Kwiatkowska, SOIL partner, Universitatea
East London -Marea Britanie
k) Instrumente digitale pentru educaţia
incluzivă - Karl Baeck, SOIL partner, atempo
Betriebsgesellschaft mbH – Austria
l) Familia şi incluziunea socială - Ana
Elisabeta Naghi, expert asociat SOIL, Adina
Tatu, expert SOIL, CCD-Bucureşti/ Ministerul
Educaţiei Naţionale
m) Panel de discuţii -- Moderator Adina Tatu,
expert SOIL, CCD-Bucureşti

1

2

3

4

a)

5

b)

e)

c)

f)

i)

j)

d)

g)

k)

h)

l)

m)

5. În ce măsură organizarea şi formatul activităţilor din cadrul Conferinţei SOIL au satisfăcut
aşteptările dvs.? At what level have the organization and format of the SOIL Conference activities
met your expectations?

Deloc
(not) 1
a)
Organizarea
(spațiu,
tehnologie,
Organization (space, technology, catering)

catering)

A depășit
Parțial Total
așteptările.
(partial) (total)
(Exceeded)
2
3
4

Format (metodologie, program, moderare) Format
(methodology, program, moderation)
1

2

3

a)

4

b)

6. Vreți să accentuați sau să criticați unele aspecte legate de Conferinţa SOIL? Vă rugăm să
consemnaţi comentariul dvs.
Nu e cazul / Nu (24)
Ar fi bine ca astfel de evenimente să fie desfășurate într-un spațiu mult mai larg, în care să fie
implicate mai multe școli
Accesul la imaginile proiectate putin greoi, uneori si sonorizarea
Astept urmatoarea etapa
Conferinta a fost foarte bine organizata, interactive / excepțională (2)
Conferinta a fost foarte bine organizata, nu am nimic de adaugat.
da! sa subliniem utilitatea unor astfel de intalniri/conferinte; Felicitari!
Echipa CCD Bucuresti a asigurat o organizare si derulare a activitatii de exceptie!
Felicitari organizatorilor! 2
Foarte bine organizate activitățile interactive.
Foarte interesant
Interes, seriozitate si o buna cunoaștere a domeniului din partea coordonatorilor atelierelor
Mi-ar fi placut ca atelierul de lucru sa dureze mai mult.
Mi-au placut, in mod deosebit, exemplele de bune practici.
minunat!
Organizare foarte buna
Prea mult ca durata (2)
Preocupare, seriozitate , implicare din partea organizatorilor
Profesionalism
Profesionisti! 
S-au facut simtiti specialistii in educatie. Asteptam sustineri legislative pentru implementarea
modificarilor in bine in educatie.
Spatiul in care s-au desfasurat activitatile ar fi putut fi mai mare dand astfel posibilitatea mai multor
persoane de a participa la acest eveniment.
Totul a fost foarte bine, 2
Totul a fost minunat.
Totul la superlativ!!!
Vreau să vă felicit! 2

Vreau sa felicit pe organizatori pt modul de organizare! Acum sunt foarte obosita dar daca ar mai
dura, as mai sta ca sa nu pierd ceva important, ceva care m- ar ajuta sa ma dezvolt, care m- ar ajuta
sa ajut pe altii.
Vreau sa laud echipa SOIL
6. Do you want to emphasize or criticize some aspects of the SOIL Conference? Please note your
comment
Not response / No (24)
It would be good if such events take place in a much wider area involving more schools
Sometimes dificult access to images, sound
I'm waiting for the next stage
The conference was very well organized, interactive / exceptional (2)
The conference was very well organized, I have nothing to add.
Yes! to emphasize the usefulness of such meetings / conferences; Congratulations!
The CCD Bucharest team assured the organization and development of the exceptional activity!
Congratulations to the organizers! 2
Very well organized interactive activities.
Interesting
Interest, seriousness and good knowledge of the field by the workshop coordinators
I would have liked the workshop to last longer.
I particularly liked examples of good practice. wonderful!
Very good organization
Too much time (2)
Concern, seriousness, commitment from the organizers professionalism
Professionals
They have made specialists in education.
We are waiting for legislation to implement changes in education.
The space in which the activities were carried out could have been bigger, allowing more people to
participate in this event.
Everything was very good, 2
Everything was wonderful. Everything at superlative !!! I want to congratulate you! 2
I would like to congratulate the organizers for their organization! I am very tired now, but if it does,
I would not miss something important, something that would help me to develop, which would help
me to help others.
Confgratulations for the SOIL team !

7. În opinia dvs., evenimentul organizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti a fost unul care ar fi
putut fi îmbunătăţit? / In your opinion, did the event organized by the Bucharest Teaching Staff
House be one that could have been improved?
Da
Yes
1
a) La nivel de comunicare: am înțeles totul. At the communication level: I
understand everything.
b) La nivel de accesibilitate fizică: Accesul a fost facil pentru mine. At the level of
physical accessibility: Access was easy for me.

Nu
No
2

1

2

a)

b)

