ATELIERE DE LUCRU TEMATICE
ARCE Workshops

Pentru a facilita cooperarea, împărtășirea de bune-practici, schimbul de idei și pentru a consolida
comunitatea ARCE, deschidem către membrii ARCE un apel deschis (open call) pentru organizarea unor
ateliere de lucru pe tematici diverse din sfera cercetării educaționale, care pot cuprinde, printre altele:
-

Workshop-uri de scriere academică/metodologia cercetării pentru studenții doctoranzi și tinerii
cercetători (parte din rețeaua doctoranzilor/emerging researchers și din afara acesteia);
Workshop-uri pe teme de interes pentru membrii ARCE – teme de cercetare/rezultate ale cercetării,
subiecte abordate în cadrul rețelelor tematice;
Workshop-uri cu invitați din afara țării/din afara rețelei ARCE (din mediul academic/ politic/ public
etc.);
Workshop-uri pe teme conexe: comunicarea cercetării științifice, utilizarea evidențelor/rezultatelor
cercetării în politicile educaționale sau în practica educațională, etc.
Workshop-uri deschise, dedicate cadrelor didactice, directorilor de școli, studenților, părinților sau
altor factori interesați din domeniul educației;
Workshop-uri pe teme curente de pe agenda publică.
Alte tipuri de evenimente: conferință/seminar/școală de vară etc. pe teme de interes.

Pentru a organiza un astfel de eveniment, sau pentru a include un eveniment sub egida ARCE, vă rugăm să
transmiteți formularul cu propunerea dvs. (disponibil pe pagina următoare) la adresa office@arced.ro.
Evenimentele vor fi promovate în rețeaua ARCE, pe site-ul www.arced.ro și pe platforme social media.
Încurajăm membrii ARCE să înregistreze evenimentele pe care le organizează în cadrul diverslor proiecte și
ca evenimente ARCE, în măsura în care acestea se încadrează în criteriile enunțate.

FORMULAR PROPUNERE WORKSHOP
Titlu workshop
Universitate/rețea tematică
Partener (i)
Durată
Dată
Limba de desfășurare
Loc de desfășurare
(vă rugăm includeți link de conectare
dacă evenimentul se desfășoară
online; vă rugăm menționați dacă
este un eveniment deschis/pe bază
de înscriere/pe bază de invitație)
Scurtă descriere a evenimentului
Obiective
Program
Conținut
Metodologie
Grup țintă
Persoana de contact și facilitatori /
speakeri implicați
(vă rugăm includeți și datele de
contact:e-mail și telefon)
Resurse disponibile
(materialele care vor fi puse la
dispoziția participanților pentru a
susține desfășurarea workshop-ului)
Sursă finanțare (dacă este cazul)
Asistență din partea Biroului ARCE
(dacă este cazul; ex: sprijin tehnic,
organizatoric, financiar, diseminare,
etc.)

