Ploieștiul devine pentru al treilea an consecutiv capitala educației
O dovadă vie că descentralizarea este o opțiune viabilă pentru educația românească este și organizarea,
pentru al treilea an consecutiv a Festivalului Internațional de Educație FIEdu la Ploiești, orașul cunoscut mai
degrabă pentru profilul său industrial. Autorități locale și ONG-uri s-au mobilizat să ofere contextul în care
crema cremei din educația internațională și națională să aibă un spațiu de colaborare și interacțiune.
Excelența Sa Doamna Päivi Pohjanheimo Ambasador al Finlandei la București, un oficial guvernamental și
experți în educație din Finlanda, precum și din Marea Britanie și Statele Unite împart același spațiu de
interacțiune cu experți români. Toți vin să învețe unii de la alții și contribuie la Revoluția Prietenoasă în
Educație, cum este supranumit FIEdu.
Festivalul Internațional de Educație este organizat cu spijinul Consiliului Județean Prahova și al câtorva
ONG-uri proeminente precum Asociația Iubesc Ploieștii, Centrul Educațional de Inspirație Finlandeză
Yuppy Koti și Fundația Seeding Knowledge.
Participanții la festival vor asista la discursuri inspiraționale, ateliere practice și o lansare de carte
În perioada 9-10 iunie 2018, pasionații de educație vor putea lua parte la:
 Sesiuni în plen la Sala Europa – Palatul Administrativ Ploiești
 Ateliere practice pentru profesori și părinți la Sala Europa și Sala Marii Uniri din Palatul Culturii
Ploiești
 Gallery – Galeria de materiale si soft-uri educaționale din România și din străinătate la Sala
Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești
 Youth Festival - Festivalul pentru copii și tineret – eveniment organizat de Fundația Seeding
Knowledge, la care copiii care își însoțesc părinții la festival și nu numai pot participa gratuit – se va
desfășura la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești și Sala de Studiu a Muzeului Omului
Printre temele ce vor fi dezbătute la Festival se numără: ce poate învăța România din reforma educației
finlandeze, leadership educațional sustenabil, prioritizarea bucuriei în procesul de învățare și predare,
educație juridică în școli, competențe digitale și rolul tehnologiei în educație, cum construim școlile precum
niște comunități, impactul parteneriatelor și mobilităților internaționale asupra calității educației și
inteligența emoțională în contexul educațional.
„Suntem extrem de privilegiați ca ploieșteni să-i avem atât de aproape pe toți acești profesioniști.
Ploieștiul dă un exemplu tuturor orașelor și demonstrează că o inițiativă lăudabilă care se bucură de sprijinul
autorităților poate face diferența. Ne bucurăm că am pus Ploieștiul pe harta orașelor în care anual se discută
unul dintre cele mai de arzătoare subiecte din întreaga lume – educația. A fi preocupat de educația de
calitate astăzi este o obligație dacă vrem să avem un viitor mai bun“, declară Alexandra Anton, CEO FIEdu.

Tim Walker, unul dintre invitații străini, își va lansa la FIEdu 2018 cartea Teach like Finland, tradusă la Editura
Trei „Să predăm ca în Finlanda“, iar participanții la festival îl vor putea asculta pe Tim, îi vor putea achiziționa
cartea și vor putea obține și un autograf.
„E o carte cu care orice profesor non-finlandez ar rezona perfect. Am studiat în Finlanda si ca profesor
român am fost deseori nepregătită pentru cum se petrec lucrurile acolo. Tim a pus într-o carte ceea ce
credeam că e greșit la mine, dar am realizat citindu-l că e firesc să vedem lucrurile altfel și să învățăm că
orice profesor este obligat să-și ia timp să reflecteze asupra a ceea ce face zi de zi. Această carte este o
invitație la a ne gândi mai mult la starea noastră de bine ca profesori și la fericirea elevilor“, susține
Alexandra Anton, CEO FIEdu.

Programul integral al evenimentului este disponibil online la www.fiedu.ro.
***
Despre Asociația Iubesc Ploieștii
Iubesc Ploieștii s-a format ca grup de inițiativă în anul 2010, ajungând astăzi la o comunitate activă online de peste 22.000 de
persoane atrase organic pe pagina de Facebook Iubesc Ploieștii. Scopul formării acestui grup a fost acela de a promova Ploieștiul sub
toate aspectele sale: istoric, cultural, sportiv, economic ș.a. După cinci ani de activitate, timp în care grupul a realizat prima hartă
turistică bilingvă din istoria orașului Ploiești și a realizat primele suveniruri care să promoveze simbolurile orașului, în decembrie
2015 a luat naștere Asociația Iubesc Ploieștii.
Activitatea asociației se desfășoară prin intermediul:
– paginii de Facebook Iubesc Ploieştii, care informează zilnic o comunitate online de peste 22.000 de iubitori ai orașului aflați în
întreaga lume;
– activității Yuppy Koti Centre, centrul educațional de inspirație finlandeză din Ploiești.
Despre Fundația Seeding Knowledge
Fundația Seeding Knowledge oferă pregătire extrașcolară concepută special pentru a ajuta elevii studioși, dar fără resurse materiale,
să se dezvolte echilibrat și armonios, până la împlinirea vârstei de 18 ani. În martie 2016, a fost lansat programul de burse “Viitor
prin educație”, un pachet complet de servicii educaționale, adaptat specificului fiecărui elev căruia i se adresează și de care
beneficiază, în prezent, 10 copii din București.
Contact: Alexandra Anton, CEO FIEdu, e-mail: alexandra@fiedu.ro; tel: 0721 541 112 sau contact@iubescploiestii.ro
Social media

Pagină Facebook:
https://www.facebook.com/fiedu/
Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/594238077592356/
Canal Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_L_S6tVgfABjvLVxbvGOBQ

