ISJ Dolj

Către Inspectoratul Școlar Județean Dolj
În atenția Doamnei Inspector General Leontina Monica Sună
Stimată doamnă,
Cu toții parcurgem o perioadă dificilă ce impune multe schimbări și decizii, totodată necesită și multe soluții și
rezolvări ingenioase, mai ales în domeniul Educației.
Fundația Orange prin proiectul Digitaliada vine în sprijinul școlilor din România, cărora le oferă instrumentele
digitale de care au nevoie pentru a continua procesul educational, dar și prin formarea continuă a cadrelor didactice.
În plus, va organiza Conferința Națională „Educația în era digitală”
care va aduce online cadre didactice din învățământul preuniversitar, experți în educație, reprezentanți ai
organizațiilor neguvernamentale și persoane interesate de dezvoltarea educației digitale din România, într‐o
dezbatere amplă despre transformarea educației și rolul resurselor digitale în acest proces.
Evenimentul se va desfășura online pe 28‐29 ianuarie 2021 și va cuprinde sesiuni de discuții pe teme specifice și
prezentări de proiecte și resurse educaționale deschise .
Doritorii sunt invitați să se înscrie la conferință completând formularul de mai jos până pe 26 ianuarie 2021. Numărul
maxim de participanți admiși pe platformă este de 1.000.
Link înscriere:
https://zoom.us/webinar/register/WN_x1K1xt1qRKytBwUJ2VNmFQ
Vă rugăm pe această cale să diseminați anunțul Fundației Orange privind Conferința Națională” Educația în era
digitală”, mai multe informații despre agenda conferinței puteți afla din programul scurt atașat.

Digitaliada este proiectul Fundației Orange şi se desfășoară cu avizul Ministerului Educației Naționale (nr.
9912M/26.08.2019) și răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației Naționale privitoare la
introducerea noilor tehnologii în procesul de predare‐învățare‐evaluare, dar și la adaptarea și inovarea curriculară
inițiată deja cu ciclul primar.
Cu deosebită considerație,
Echipa Digitaliada
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Educația în era digitală
28-29 ianuarie 2021 | conferință online

AGENDĂ
Joi, 28 ianuarie
14:00 – 14:15

Deschidere

14:15 – 15:00

Soluții în educație în perioada pandemiei
- Școala online – ce am învățat? Definirea noilor nevoi
- Modele de succes (apel public la contribuții)

Pauză 15 min
Panel discuție profesori din mai multe țări
16:15 – 17:15 – Breakout room
Formarea profesorilor pentru folosirea
metodelor digitale în procesul educațional
- Formarea inițială – importanță, strategii de
îmbunătățire
• Discuție paneliști (o oră)
- Formarea continuă – bune practici și
• Întrebări (o oră)
provocări
Showcase: extract de lecție online
- Înregistrare lecție cu profesor și copii folosind resurse digitale (5 min)
- Profesor invitat pentru întrebări live (10 min)

-

15:15 – 17:15

17:15 – 17:30

Provocări din perioada
pandemiei și soluții găsite
Resurse, colaborări, sinergii

Vineri, 29 ianuarie
Resurse educaționale deschise – creare și utilizare
- Exemple, bune practici: ce au folosit profesorii și cum a funcționat?
- Cum se aplică/adaptează astfel de tool-uri la educația online vs. în clasă vs.
hibrid
14:00 – 15:45

•
•

Discuție panel (30 min)
Prezentări ale profesorilor –
apel public la contribuții (5
min fiecare)

15:00 – 15:45 – Breakout room
Digitalizarea managementului școlilor
- Probleme întâlnite, soluții găsite,
managementul profesorilor/elevilor/părinților
- Fonduri pentru digitalizare

Pauză 15 min
16:00 – 16:45

Spre un „nou normal” – noi modele de educație
- Școala hibrid – avantaje și dezavantaje
- Ce păstrăm pe viitor? Ce se întâmplă cu digitalul după pandemie?
Concluzii și încheiere

16:45 – 17:00

•
•

Prezentări ale concluziilor fiecărui panel de discuție (5 min fiecare)
Discuție și propuneri legate de politicile publice eficiente în domeniul educației
digitale

