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Un parteneriat pentru calitatea
spațiului educațional și medical românesc.
A partnership for a high quality
Romanian educational and medical environment.

Co-Chairman
Building Education Bucharest International Forum 2016
Președinte,
Ordinul Arhitecților din România
„Nevoia de educație ca materie primă
pentru construcția viitorului României
este evidentă și indiscutabilă.

“The need to consider education as a
raw material in building the future of
Romania is obvious and indisputable.

Care este viziunea și care sunt proiectele
sustenabile care conduc spre educația
de care avem nevoie?

What is the vision and what are the
sustainable projects that lead towards
the education we require?

Actul educațional acoperă practic
întreaga noastră viață, dar se intensifică
în perioadele fundamentale ale
diverselor etape de formare. El este
întotdeauna găzduit și influențat de
spații cu cerințe speciale de calitate.

The educational process lasts our entire
life, but is intensified in the fundamental
periods of various stages of formation.
It is always hosted and influenced
by spaces having special quality
requirements.

Profesia de arhitect inițiază un dialog
deschis cu profesiile educației pentru
a discuta starea în care ne aflăm și mai
ales pentru a identifica modele și soluții,
pentru a le propaga.

The architectural professional initiates
an open dialogue with the educational
professions in order to discuss the
state in which are at the moment, but
especially to identify patterns and
solutions, so as to be able to propagate
them.

Building Education este cadrul pregătit
pentru acest dialog în urma căruia
așteptăm să ne cunoaștem mai bine
prin ceea ce încercăm și să ne facem
eforturile convergente și coerente.”

Building Education is a framework
prepared to host this dialogue further
to which we expect to get to know
ourselves better in terms of what we try
to achieve, as well as to make our efforts
convergent and coherent.”

“Ordinul Arhitecților din România
este organizația care reglementează,
gestionează și reprezintă profesia de
arhitect în România, fiind abilitat prin
lege în acest sens.

“The Order of the Architects of
Romania is the organization that
regulates, manages and represents the
architectural profession in Romania,
being entrusted by law in this respect.

Ordinul cuprinde toți arhitecții cu drept
de semnătură din România, pe cei care
activează temporar în România, precum
și stagiarii sau alți arhitecți care sunt
implicați în administrații, educație sau
lucrează în diferite birouri sau instituții.

The Order comprises all architects with
signatory rights from Romania or who
are temporarily working in Romania, as
well as interns or architects who are
involved in administration, education or
work in various offices or institutions.

Ordinul Arhitecților activează ca un
generator de proiecte și partener pentru
cei care sunt interesați și pot contribui la
dezvoltarea culturii mediului construit,
pentru o calitate a vieții mai bună în
România.”

The Order of the Architects acts like
a generator of projects and partner
for those who are interested in or
contribute to the development of the
culture of the built environment, for a
better quality of life in Romania.”

SUB EGIDA / UNDER THE AEGIS

CO-CHAIRMAN
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BUILDING EDUCATION
BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM

BUILDING EDUCATION BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM este un proiect unic de
comunicare interprofesională, o întâlnire inedită a profesiei de arhitect cu profesiile
educației, un parteneriat pentru calitatea spațiului educațional românesc.
Evenimentul își propune să devină o platformă de comunicare, întâlniri directe,
networking și dialog continuu pentru calitatea spațiului educațional românesc.

BUILDING EDUCATION BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM is an innovative project of
inter-professional communication, a unique meeting of the architectural profession
with the educational ones, a partnership aiming to achieve a higher quality educational
environment in Romania.The event aims to become a platform for communication,
direct meetings, networking and continuous dialogue for a higher quality educational
environment in Romania.

BUILDING EDUCATION
BUCHAREST INTERNATIONAL
FORUM

promovează valorile și modelele
profesionale, rolul profesiilor, dialogul
interprofesional, leadership-ul
profesional și bunele practici, având
ca obiectiv principal crearea unui
parteneriat pentru calitatea spațiului
educațional.

Prima ediție

a forumului va avea loc pe 3 martie
2016 și abordează patru linii tematice
ale conceptului “building education”:
1. Spațiul Educațional și Educația
Spațiului, 2. Leadership și Management
Educațional: bune practici, 3.
Modernizarea și Reconversia Spațiului
Educațional: exemple, 4. Spațiul
Educațional Privat: studii de caz.

Forumul

se adresează în egală măsură liderilor
profesiilor, managerilor din educație,
factorilor de decizie și investitorilor
din educație, furnizorilor de soluții și
de tehnologii pentru calitatea spațiului
educațional.

Peste 200 de invitați

și speakeri internaționali reuniți în cadrul
BUILDING EDUCATION BUCHAREST
INTERNATIONAL FORUM 2016.
BUILDING EDUCATION BUCHAREST
INTERNATIONAL FORUM face parte
din seria de proiecte de comunicare
dedicate calității spațiului educațional și
medical românesc, alături de BUILDING
HEALTH BUCHAREST INTERNATIONAL
FORUM.

Mai multe despre cele două proiecte de comunicare interprofesională pe www.health-education.ro

BUILDING EDUCATION
BUCHAREST INTERNATIONAL
FORUM

promotes professional values, models
and roles, inter-professional dialogue,
professional leadership and best
practices, having as main objective
the creation of a partnership aimed at
achieving a higher quality educational
environment.

The first edition

of the forum will take place on
March 3rd 2016 and will explore four
main dimensions of the concept of
“building education”: 1. Educational
Environment and Educating the
Environment, 2. Educational Leadership
and Management: Best Practices, 3.
Modernization and Reconversion of the
Educational Environment: Examples 4.
Private Educational Environment: Case
Studies.

The forum

is addressed to the leaders of the
professions, education managers,
decision makers and investors in
education, providers of solutions and
technology for a high quality educational
environment.

Over 200 guests

and international speakers brought
together at BUILDING EDUCATION
BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM
2016.
BUILDING EDUCATION BUCHAREST
INTERNATIONAL FORUM is part of the
series of communication-based projects
dedicated to a high quality educational
and medical environment in Romania,
alongside BUILDING HEALTH BUCHAREST
INTERNATIONAL FORUM.

More about the two projects of interprofessional communication on www.health-education.ro
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BUILDING EDUCATION
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Spațiul educațional
Educația spațiului
Educația pentru educație
Educația în arhitectură
“De-a arhitectura”

EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
AND EDUCATING
THE ENVIRONMENT
Educational environment
Educating the environment
Education for education’s sake
Education in architecture
“De-a arhitectura”

LEADERSHIP
ȘI MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL:
BUNE PRACTICI
Leadership educațional
Bune practici
în managementul educațional
Cultura excelenței și a calității
Standarde
Construcția unui sistem
educațional performant

EDUCATIONAL
LEADERSHIP
AND MANAGEMENT:
BEST PRACTICES
Educational leadership
Best practices
in educational management
The culture of excellence
and quality Standards
Building a performance based education
system

MODERNIZAREA
ȘI RECONVERSIA
SPAȚIULUI
EDUCAȚIONAL:
EXEMPLE
Spațiul educațional rural
Modernizarea și reconversia spațiului
Exemple pozitive
Noul spațiu educațional
Noi tehnologii

MODERNIZATION
AND RECONVERSION
OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT:
EXAMPLES
Rural educational environment
Modernization and reconversion
of the environment
Positive examples
The new educational environment
New technologies

SPAȚIUL EDUCAȚIONAL
PRIVAT: STUDII DE CAZ
Fenomenul privat: analiză
Școala privată: noul val
Grădinițe private
Investiții private
Studii de caz

PRIVATE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT:
CASE STUDIES
The private phenomenon: analysis
Private school: the new wave
Private kindergartens
Private investment
Case studies

TEMATICĂ / TOPIC

TEMATICĂ / TOPIC

SPAȚIUL EDUCAȚIONAL
ȘI EDUCAȚIA SPAȚIULUI

PRIMIREA INVITAȚILOR
WELCOME COFFEE
09.00 - 09.30

DESCHIDEREA OFICIALĂ

AGENDA

AGENDA

08.00 - 09.00

08.00 - 09.00
13.40 – 15.10

PARTEA 3
“MODERNIZAREA ȘI RECONVERSIA
SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL: EXEMPLE”

WELCOMING GUESTS
WELCOME COFFEE
09.00 - 09.30

OFFICIAL OPENING

Mesaje de bun venit:

Co-Chairman
Speakeri
Parteneri

Co-Chairman
Invitați speciali
Master Partner

15.10 - 15.40

COFEE BREAK

Co-Chairman
Special Guests
Master Partner

09.30 - 11.00

15.40 – 17.10

09.30 - 11.00

PARTEA 1
“SPAȚIUL EDUCAȚIONAL
ȘI EDUCAȚIA SPAȚIULUI”

PARTEA 4
“SPAȚIUL EDUCAȚIONAL PRIVAT:
STUDII DE CAZ”

PART 1
“EDUCATIONAL ENVIRONMENT
AND EDUCATING THE ENVIRONMENT ”

Co-Chairman
Speakeri
Parteneri

Co-Chairman
Speakeri
Parteneri

Co-Chairman
Speakers
Parteners

11.00 - 11.30

17.10 – 18.00

11.00 - 11.30

COFFEE-BREAK

DEZBATERE TV,
ÎN PARTENERIAT CU TVR 1:
“PARTENERIAT PENTRU
SPAȚIUL EDUCAȚIONAL ROMÂNESC”

COFFEE-BREAK

Welcome message:

13.40 – 15.10

PART 3
“MODERNIZATION AND RECONVERSION
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT:
EXAMPLES”
Co-Chairman
Speakers
Parteners
15.10 - 15.40

COFEE BREAK

11.30 - 13.00

PARTEA 2
“LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL: BUNE PRACTICI”
Co-Chairman
Speakeri
Parteneri

18.00 – 19.00

NETWORKING COCKTAIL

11.30 - 13.00

PART 2
“EDUCATIONAL LEADERSHIP
AND MANAGEMENT: BEST PRACTICES”
Co-Chairman
Speakers
Parteners

13.00 - 13.40

13.00 - 13.40

LUNCH

LUNCH

15.40 – 17.10

PART 4
“PRIVATE EDUCATIONAL ENVIRONMENT:
CASE STUDIE”
Co-Chairman
Speakers
Parteners
17.10 – 18.00

DEBATE,
IN PARTNERSHIP WITH TVR 1:
“PARTNERSHIP FOR THE
ROMANIAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT”
18.00 – 19.00

NETWORKING COCKTAIL

>200

35%

35%

25%

25%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

de invitați

lideri și manageri
din educație

arhitecți cu proiecte
educaționale

specialiști internaționali

investitori
din sistemul privat

investitori
din sistemul public

parteneri

guests

leaders and managers
in education

architects with projects
in education

international specialists

investors
in the private system

investors
in the public system

partners

ATTENDEES

CINE PARTICIPĂ

>200

BUILDING EDUCATION
Bucharest
International
Forum

© BORO PR & COMMUNICATION

