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INVITAŢIE 
 

25 de ani de la reînființarea  
Institutului de Științe ale Educației 

 
 

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la reînființarea Institutului de Științe ale Educației.  În 
acest răstimp, Institutul de Științe ale Educației a reprezentat un reper pentru comunitatea 
pedagogică românească, prin contribuția excepțională și prin misiunea de credință a unor 
cercetători de valoare, care au dovedit un înalt nivel de profesionalism și dedicație și care s-au 
bucurat de recunoaștere națională și internațională în domeniul științelor educației.  

În cei 25 de ani de la reînființarea sa, Institutul de Științe ale Educației s-a reînnoit permanent, 
având ca reper standardele de excelență pe care le-a moștenit. Astăzi, institutul contribuie 
activ la inovația în educație prin expertiză, formare, studii și cercetări, oferind suportul 
științific necesar celor mai noi abordări în educație, pentru o învățare autentică, motivantă și 
creativă. 

Cu această ocazie, avem deosebita onoare să vă invităm să ne fiți din nou alături la 
evenimentul aniversar al Institutului de Științe ale Educației, care va avea loc vineri, 11 
decembrie 2015, între orele 10.00-12.30, în sala de festivități a Colegiului Național „Sfântul 
Sava”, Strada General Henri Mathias Berthelot nr. 23, București.   

Evenimentul aniversar va continua cu un cocktail informal, la care sunt așteptați să participe 
toți cei care au contribuit la dezvoltarea noastră instituțională de-a lungul timpului: 
cercetători actuali și asociați, foști cercetători, colaboratori dragi și prieteni ai Institutului de 
Științe ale Educației. Evenimentul ne va oferi tuturor un spațiu informal în care să împărtășim 
bucuria revederii și să explorăm idei valoroase despre  ce am putea să facem împreună 
pentru comunitatea pedagogică în următorii… 25 de ani! 

Evenimentul informal va avea loc la sediul Institutului de Științe ale Educației, Str. Știrbei Vodă 
37, vineri, 11 decembrie, între  orele 13.00-15.00. 

Evenimentul aniversar va fi precedat în săptămâna 7-10 decembrie 2015 de o serie de ateliere 
deschise pe teme actuale din domeniul educației. Pentru mai multe detalii și înscrieri puteți 
consulta site-ul nostru la adresa:  http://www.ise.ro/ateliere-evenimente-ise-15-de-ani 

 
Ciprian Fartușnic 

Director 
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