CONFERINTA de Educație Timpurie, cu tema
”Tehnologie și dezvoltarea inteligenței matematice”

Conferința se adresează educatorilor, psihologilor, pedagogilor, coordonatorilor
responsabili cu întocmirea planificărilor pentru activitățile educaționale, asistenților
medicali, supraveghetorilor și îngrijitorilor care interacționează și participă la
activitățile copiilor.
Sesiunile de training vor fi susținute de specialiști internaționali în educație
timpurie cu experiență în sisteme de învățământ performante, ce le vor oferi
participanților informații de specialitate, strategii și seturi de activități pentru a-i ajuta
să dezvolte capacitatea matematică a copiilor într-un mod eficient, adaptat nevoilor
generațiilor actuale.
Introducerea conceptelor matematice simple în educația timpurie facilitează
dobândirea unor abilități importante pentru viața de adult și favorizează succesul
academic. Pe lângă importanța sa în parcursul educațional, matematica de bază
dezvoltă și o serie de abilități necesare rezolvării problemelor de zi cu zi, precum
gândirea logică și orientarea în timp și spațiu. Astfel, viitorii lideri necesită o bază
timpurie fondată pe o educație matematică de înaltă calitate, concretizată prin programe
de învățare eficiente. Astfel de practici presupun, la rândul lor, ca educatorii să
beneficieze de strategiile și resursele adaptate nevoilor generațiilor actuale.
Speakeri:
Anita Curtis. Sesiune: Making Maths Magic Anita Curtis este trainer de educație
timpurie și planificator calificat. Energia și pasiunea cu care lucrează au făcut ca
sesiunile ei să fie cunoscute pe plan internațional. În cadrul Conferinței de Educație
Timpurie, Anita va împărtăși un set de idei, strategii și soluții practice pentru
eficientizarea procesului de învățare a noțiunilor de matematică în educația timpurie.
Helen Battelley. Sesiune: Maths Movers Helen este consultant, antrenor, autor
și speaker de renume internațional în domeniul dezvoltării fizice și mișcării în educația

timpurie și primară. Stilul ei de antrenament este energic, pasional și extrem de
motivant. Cu o carieră de peste 19 ani ca specialist în dans și mișcare, Helen este
respectată la nivel global pentru contribuția sa în domeniul educației prin mișcare, dans
și joc.
Accesul la eveniment este GRATUIT pentru personalul din sistemul public de
învățământ preșcolar și primar, în limita locurilor disponibile. Reprezentanții
grădinițelor și creșelor private se pot înscrie pe baza unei taxe de participare.

