RAPORT ANUAL
„INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE”
(INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ASSESSMENT)
Asociaţia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie cu sediul în
bucureşti, str. General Berthelot nr. 38, sector 1, înregistrată în Registrul Naţional al
Asiociaţiilor şi Fundaţiilor sub numărul 136 din data de 30.10.2007, având, Cod de
Identificare Fiscală 24124766,
Subsemnaţii
Preşedinte fondator: SINGER BORIS
Preşedinte (executiv): SINGER FLORENCE MIHAELA
Vicepreşedinte: VOICA CRISTIAN

în calitate de membri activi ai Asociaţiei Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluării în Educaţie, întruniţi în Adunarea Generală legal constituită, au hotărât
următoarele:
A. În baza Hotărârii nr. 2706/06.03.2017 a Adunării Generale a Asociaţiei IDEE s-a hotărât
Fundamentarea necesarului fondurilor destinate acordării premiilor în urma testelor
administrate care cuprinde detalierea finanţării de bază şi a finanţării complementare.
B. S-a aprobat organizarea şi desfăşurarea proiectelor educaţionale Cangurul, astfel:
Cangurul Lingvist Engleză (clasele III-XII) – 25.02.2017
Cangurul Lingvist Franceză – Germană (clasele III-XII) – 01.04.2017
Canguraşul Matematician (clasa pregătitoare şi clasele I-III) – 28.01.2017
Proiectul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul (clasele IV-XII) – 25.03.2017
Poveştile Cangurului (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) – 20.05.2017
Canguraşul Explorator (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) – 08.04.2017
Obiectivele concursurilor:
OS1. Dezvoltarea si verificarea competentelor , gândirii aplicative, capacităţii de a selecta şi
de a lua decizii contra timp, a capacităţii de autoevaluare
OS2. Motivarea pentru invatare a elevilor prin dezvoltarea si implementarea unui sistem
inovativ de testare, evaluare, analiza si feedback personalizat
OS3. Cresterea gradului de informare a elevilor in ceea ce priveste democratia, cetatenia
activa, non-discriminarea si egalitatea de sanse
BENEFICIILE pentru grupul ţintă: creşte gradul de acces şi participare al copiilor la
activităţi educative, se creează noi practici competiţionale care vor conduce la creşterea
performanţelor şcolare şi a competitivităţii elevilor, contribuie la crearea unui mediu şcolar
şi social echitabil pentru generaţiile viitoare. Organizatorii promovează în cadrul
concursurilor interacţiunea şi schimbul de experienţă între elevi, profesori, între categorii
de diferite vârste sau opţiuni şcolare şi profesionale. Concursul se adresează tuturor
elevilor, nu numai celor performanţi. Testările elevilor se desfaşoară offline (fiecare elev
primeşte testele de evaluare şi o foaie de răspuns, ceea ce permite accesul tuturor elevilor
la susţinerea testărilor, inclusiv al celor din mediul rural sau medii defavorizate).
Procesarea răspunsurilor elevilor se realizează cu ajutorul unor sisteme informatice
complexe, care permit corectarea rapidă, imparţială, compararea rezultatelor elevilor din
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fiecare centru de testare, formularea unor concluzii pe baze statistice, îndrumarea
personalizată a fiecarui elev. Concursul răspunde în mod direct nevoilor grupurilor ţintă
astfel: - elevii vor beneficia de îndrumare pentru dezvoltarea competenţelor şi vor fi
motivaţi să înveţe şi să participe la diverse activităţi educative: concursuri, premii care să
contribuie la creşterea interesului pentru studiu şi a calităţii acestuia. Suportul informatizat
de evaluare şi feedback perfecţionat prin acest concurs va ajuta elevii din grupul ţintă să-şi
cunoascp propriile capacităţi şi resurse cognitive şi să le utilizeze mai eficient sub
îndrumarea cadrelor didactic. Cadrele didactice vor beneficia de rezultatele analizelor
statistice comparative şi ale celor personalizate pentru a-şi organiza propria activitate de
sprijin şi indrumare pentru elevi pe baza utilizării unor instrumente IT.
C. S-a aprobat organizarea probei de baraj pentru Engleză, Framceză, Matematică (4-12)
şi Poveşti (4-12) în data de 13 mai 2017 cu participanţii calificaţi la faza de masă, astfel:
- franceză: 71
- germană: 36
- engleză: 236
- matematică: 127
- romănă: 176
D. Hotărârea nr. 4102/06.06.2017 a Adunării Generale a Asociaţiei IDEE acordarea
premiilor constând într-o excursie în Grecia şi o excursie în Italia, ca urmare a a
rezultatelor deosebite obţinute la testele administrate.
În urma participării la proba de baraj s-au acordat următoarele premii:
Premiul I:
Excursie Italia, 14-19 iulie – 27 premii
Excursie Grecia, 14-23 iulie – 27 premii
Premiul II: Tabara Internationala Cangurul-Sulina, 8-15 august – 120 premii
Premiul III: 101 premii
BARAJ
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În tabără s-au desfăşurat următoarele ateliere:
Prezentare atelier
1.

FOTOGRAFIE: Toată lumea face azi multe, foarte multe poze. Mai bune, mai rele și, în cea mai mare parte,
banale. Sunt cele care nu trezesc nici o reacție și imediat cad în uitare. Cum ajungi să le găsești pe cele care
pot într-adevăr să te inspire? Cum ajungi să faci chiar tu fotografii de care să fii mândru, ba chiar să îi inspiri
pe alții? Noul atelier de fotografie iți va da noțiuni de bază pentru a face fotografii diferite, care sunt luate în
seamă și rămân valabile în timp. Te va învăța să observi , să vezi altfel lumea și să poți surprinde în imagini
creative ceea ce ți se pare interesant. Fiecare ședință va avea o parte teoretică în care vom afla lucrurile noi,
o parte practică în care vom ieși la pozat și vom exersa ce am învățat, și o parte în care vom discuta
fotografiile făcute de fiecare.

2.

RITM SI MUZICA: În această vară ,la atelierul de musică vom face o mică incursiune în lumea
instrumentelor muzicale,vom face canto,voi selecta elevi în vederea realizării unui mic spectacol muzical,cu
participarea tuturor elevilor care vor opta pentru atelierul de muzică.Repertoriul pe care îl vom aborda va fi
unul adecvat varstelor elevilor,din repertoriul modern românesc şi internaţional.Vom avea chitară,fluier,pian
şi instrumente de percuţie.

3.

DANS LATINO: Corazon Latino Dance Academy este o şcoală de prestigiu din Bucureşti care, în cei 13 ani
de activitate, plină de pasiune şi profesionalism, a reuşit să promoveze cultura dansului latino-american
tradiţional şi să desfăşoare cursuri de dans în nu mai puţin de 11 oraşe ale ţării: Bucureşti, Galaţi, Brăila,
Iaşi, Focşani, Buzău, Ploieşti, Braşov, Piteşti, Constanţa, Craiova.

4.

SCOALA DE BANI: Atelierul îşi propune să îi înveţe pe tineri noţiunile financiare de bază care să-i sprijinie
în deciziile de viitor. Cursurile le vor aduce multe informaţii utile cu privire la noţiunea de bani şi despre cum
se planifică aceştia, ce înseamnă a economisi eficient şi care este rolul unei banci intr-un plan financiar
personal. Elevii vor afla multe lucrururi interesante si, mai ales, utile.

5.

NONOGRAME SAU CUM SĂ DESENEZI PRIN INTERMEDIUL NUMERELOR: Continuând tradiţia
atelierului de Jocuri Logice, aducem în atenţia voastră NONOGRAMELE. Cunoscute şi ca Pic-a-Pix, Puzzle
japonez ori Picross, nonogramele combină spiritul de observaţie şi gândirea logică pentru a realiza opere de
artă în miniatură.

6.

PUBLIC SPEKING. Vorbitul public (public speaking) este un avantaj extrem de important în dezvoltarea
personală și profesională a tinerilor. Acest workshop a fost proiectat pentru a asista participanții în
dezvoltarea propriilor abilități de comunicare și de leadership. Succesul in transmiterea mesajului depinde de
cât de bine știu să-si prezinte discursul. Invatand să-si gestioneze emoțiile, se vor simți competenti, iar acest
lucru le va crește încrederea în sine . Atelierul va reprezenta o oportunitate pentru participanți de a pregăti,
structura și prezenta discursuri bazate pe o combinație echilibrată între partea teoretică și o serie de exerciții
de simulare.

7.

FLORI DE HARTIE. Cu o foarfecă, câteva coli de hârtie colorată, un lipici și multă răbdare, fiecare copil va
învăța să creeze flori uriașe din hârtie. Cu ajutorul unor tehnici simple de bază, prin tăiere și lipire, hârtia se
va trasforma miraculos într-o floare. Florile din hârtie sunt speciale pentru că sunt o amintire de-o viață.

8.

DEBATE. Nimic nu este mai placut decat sa vedem cum un tânăr găseşte argumentele potrivite pentru a-şi
susţine punctul de vedere, PRO sau CONTRA sau cum alături de noii săi prieteni va învăţa să lucreze
împreună cu ei pentru a construi un discurs potrivit acelui punct de vedere. Dezvoltarea personală a unui
copil este un proces complex şi continuu, iar unul din drumurile interesante pe care le poate bătători este
COMUNICAREA, SUŢINEREA UNUI PUNCT DE VEDERE, căutând şi folosind ARGUMENTELE POTRIVITE.

9.

DEZVOLTARE PERSONALA. Grupa de vârstă: 15-18 ani. Workshop-ul ”Boost Your Potential!” îşi propune
să îi ajute pe adolescenți să își dezvolte abilitățile sociale, abilități esențiale pentru a avea succes. Succesul
înseamnă să știi cine ești și ce te face fericit, să-ți construiești relații și să le menții, să știi să comunici și să
creezi o impresie bună celor din jur. Într-un cadru prietenos, în care respectul, prietenia și încrederea sunt
ingredientele de bază, adolescenții sunt sprijiniți să se descopere pe sine.
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Poze excursie Italia

Poze excursie Grecia
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Poze Tabăra Cangurul

E. În baza Contractului de închiriere nr. 11767/ 27.09.2017 încheiat cu Şcoala nr. 172,
sector 5 Bucureşti se organizează, pe tot parcursului anului şcolar, cercuri de matematică
cu elevii şcolii menţionate, având o participare de aproximativ 220 de elevii / şedinţă.
F. În luna septembrie 2017, proiectului european „Invatamant de calitate pentru
viitorul copiilor nostri in judetul Dolj”, Cod Apel: POCU/74/6/18/Operațiune compozită
OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, SMIS 104980, a fost aprobat de OI POCU MEN. El este implementat
de IDEE, în parteneriat cu ISJ Dolj, unde IDEE, în calitate de Beneficiar, cu un buget de
5,132,427.88 lei participă la îndeplinirea următoarelor obiective şi activităţi:
OS1 – Cresterea numarului copiilor din judetul Dolj care iau parte la învaþamântul anteprescolar si prescolar, incluzand grupuri cu risc de parasire timpurie a scolii, copii romi si
din mediul rural. Va fi realizat prin A1-A5 si A7.
OS2 - Reducerea parasirii scolii prin masuri de prevenire si de asigurare a sanselor egale
pentru toti elevii din judetul Dolj. Va fi realizat prin A1-A5 si A7.
OS3 -Cresterea gradului de pregatire a personalului didactic din învaþamântul prescolar si
scolar, pentru promovarea unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile
elevilor si a unei scoli inclusive in judetul Dolj.
Activităţi
A1. Gradinita prietenoasa
A2.Ne place sa invatam: activitati de tip scoala dupa scoala.
A3.Educatie in vacanta
A4.Consiliere şi orientare educationala
A5. Educatie parentala alaturi de copilul meu
A6.Dezvoltarea resurselor umane din unitatile de invatamant si dezvoltarea mecanismelor
locale de sustinere a procesului educational la nivelul judetului Dolj
A.7. Campanie de recrutare si informare GT,constientizare,diseminare rezultate,vizibilitate
si sustenabilitate
A8. Managementul proiectului
F. S-au aprobat activităţile, măsurile şi modificările susţinute şi aplicate de Consiliul de
Administraţie prezentat în Procesul-Verbal nr. 2716 din data de 15.01.2018
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