Zilele Școlii Harghitene – 2017, ediția a XV-a

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
„UTILIZAREA TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN EDUCAȚIE”
- 9 mai 2017Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János¨, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

AGENDA EVENIMENTULUI
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20

9.20 – 10.00

10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.30 – 13.30
13.30 – 13.50
14.00 – 14.20
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.30
Parteneri media:

Primirea invitaților, înregistrarea participanților
Deschiderea conferinței
- prof. Petru-Ioan GÂRBEA, Inspector Școlar General, IȘJ Harghita
- prof. BURUS-SIKLÓDI Botond, Director, Casa Corpului Didactic
Harghita
Cuvântul demnitarilor
- prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, Ministrul Educației Naționale
- KIRÁLY András-György, Secretar de Stat - Învățământ în limbile
minorităților, Ministerul Educației Naționale
- Jean-Adrian ANDREI, Prefectul județului Harghita
- BORBOLY Csaba, Președintele Consiliului Județean Harghita
Sesiune interactivă de discuții – actori și roluri în modernizarea educației
prin tehnologie
Moderator Daniel BŐJTE
Pauza de cafea, Vizitarea expoziției
Considerații privind rolul inovativ al tehnologiilor în educație (duplex)
- Daniel BŐJTE, Consilier Ministru, Ministerul Educației Naționale
Era digitală și școala de azi (expunere)
- prof. FERENCZ-SALAMON Alpár-László, consilier local și director al
Școlii Gimnaziale József Attila din Miercurea Ciuc
Copiii digitali și nevoile lor de învățare
Tincuța APĂTEANU, Asociația Edusfera
Tehnologia informației – suport pentru excelență
Valentin BUCUR, inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar
Județean Brașov
Promisiunile eLearning – o scurtă istorie a informatizării
Prof. Radu JUGUREANU, expert eLearning
Pauza de prânz, Vizitarea expoziției
Ateliere de lucru (A1, A2, A3, A4) – sesiunea 1
Ateliere de lucru (A1, A2, A3, A4) – sesiunea 2
Ateliere de lucru (A1, A2, A3, A4) – sesiunea 3
Ateliere de lucru (A1, A2, A3, A4) – sesiunea 4
Pauza de cafea, Vizitarea expoziției
Panou de discuții – accesul profesorilor la noile tehnologii
Moderator Daniel BŐJTE
Concluzii
Închiderea conferinței

Atelierele de lucru sunt sesiuni de aplicații interactive prin care participanții pot experimenta
direct tehnologiile prezentate. Locurile sunt limitate, fiind necesară înregistrarea în prealabil
a participanților (atât în avans, cât și în ziua evenimentului între orele 8.30 – 9.00, în limita
locurilor rămase disponibile). Atelierele la care participanții se pot înregistra sunt următoarele:
A1 – Expediții virtuale – activități inovative aplicate la clasă
Înv. Elena-Maria BŐJTE, Colegiul Național „Octavian Goga” Miercurea Ciuc
Atelierul prezintă modul în care un învățător poate realiza incursiuni 3D la clasă utilizând
software gratuit și tehnologie foarte ieftină și de impact (Google Expeditions și dispozitive
Google Cardboard).
A2 – Reducerea distanței cu ajutorul tehnologiei moderne. Sistemul de teleprezență
Prof. Aurora PANAITE, inspector, IȘJ Harghita și Liviu COSTANDACHE, Asociația pentru
Promovarea Educației Deschise
Atelierul prezintă modul în care, prin sistemul de teleprezență, profesorii pot organiza cu
ușurință ore de curs la distanță, dar și să realizeze materiale didactice video, depășind astfel
barierele de organizare a orei desfășurate în sala de clasă.
A3 – Robotică
Prof. CSOMÓS Róbert, Colegiul Național „Márton Áron” Miercurea Ciuc
În acest atelier profesorii pot experimenta modul în care se pot organiza orele de robotică.
A4 – Lecții interactive, create ușor
Marius PRODANA, Director Wand.Education
În acest atelier profesorii pot învăța, rapid și ușor, modul de pregătire a unei lecții interactive
cu ajutorul platformei Wand.education..
Evenimentul se adresează conducerii unităților de învățământ și cadrelor didactice
harghitene. Un participant se poate înregistra la un singur atelier pe sesiune. În program
există 4 sesiuni succesive, așadar un participant poate să participe la toate cele 4 ateliere,
câte unul la fiecare sesiune.
Expoziția de tehnologii moderne pentru educație
În paralel cu evenimentul se organizează, în aceeași locație, o expoziție a cărei vizitare
este liberă.
Printre expozanți se enumeră: EDU APPS (Partener acreditat Google Education în
România), LENOVO România, ELTEK DISTRIBUTION (reprezentant SMART Education
în România), HP România, ACER România, precum și IT PLUS CLUSTER (Clusterul IT
local).
Participarea este gratuită, dar este condiționată de înregistrarea prealabilă, care se
realizează la adresa: https://conferinta-it-harghita.eventbrite.co.uk.
Organizatorii își rezervă dreptul de aduce modificări asupra programului și invitaților.
Vă vom ține la curent, pe site-ul http://isjhr.eduhr.ro și http://ccd.eduhr.ro asupra ultimelor
informații legate de eveniment.
Persoana de contact din partea organizatorilor este:
Erősdi Edit – CCD Harghita – erosdiedit@ccd.eduhr.ro.
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