Evenimentul online „Creatori de Educație – Poveștile de succes continuă!”〚din data de 25
iunie 2020, orele 14:00 – 16:00, organizat în cadrul proiectului ”Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți” – CRED〛este transmis live, pe contul de Facebook
”Proiectul CRED”, fiind adresat tuturor cadrelor didactice din România care doresc să afle
modul în care alți dascăli au reușit să își adapteze activitățile didactice în acest an școlar
surprinzător, din toate punctele de vedere.
Este un eveniment în cadrul căruia vom afla cu toții cum au făcut acest lucru Creatorii de
Educație, generația 2019, dascăli recunoscuți de întreaga comunitate educațională ca fiind
creativi, inovatori, dăruiți, implicați și, nu în ultimul rând, flexibili și adaptabili.
1. Denumire eveniment: „Creatori de Educație – Poveștile de succes continuă!”
2. Dată și ore de desfășurare: joi, 25 iunie 2020, 14:00 – 16:00.
3. Loc: online, live pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”.
4. Moderatori:
❖ Daniela CĂLUGĂRU – Coordonator al Activității ”Pilotarea unor strategii integrate
(adaptare curriculară și intervenții complementare) de sprijin a elevilor din grupuri
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vulnerabile” din cadrul proiectului CRED; Președinte al Comisiei naționale de
evaluare ”Creatori de Educație”, ediția 2019.
❖ Dr. George PATAKI - Expert operațional implementare formare în cadrul proiectului
CRED; Membru al Comisiei naționale de evaluare ”Creatori de Educație”, ediția 2019.
5.

Temele abordate în cadrul evenimentului:

a) dacă și în ce fel a influențat recunoașterea drept Creator de Educație modul acestuia
de raportare la actul didactic sau la comunitatea educațională, ce resorturi interioare
s-au activat odată cu această recunoaștere;
b) modalităţile de predare – învăţare – evaluare în „Școala de Acasă”;
c) resursele utilizate în activitatea cu elevii;
d) redefinirea relației elev-dascăl-părinte;
e) școala de acasă pentru copiii din medii dezavantajate;
f) bunele practici: provocări și oportunități în contextul actual.
6. Modul de desfășurare a evenimentului
Evenimentul online este unul interactiv, dinamic.
Astfel, pe baza temelor lansate în discuție de către moderatori, o parte dintre Creatorii de
Educație participanți la eveniment vor avea ocazia să împărtășească cu cei care ne privesc
informații/detalii despre activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă în
ultima perioadă, despre cum li s-a schimbat modul de predare, despre cum au reușit să
reinventeze dinamica întregului act educațional și, uneori, chiar să se reinventeze pe ei
înșiși.
Nu în ultimul rând, Creatorii de Educație vor avea ocazia să vorbească despre modul în care
recunoașterea drept Creator de Educație le-a influențat raportarea la actul didactic sau la
comunitatea educațională, dar și despre resorturile interioare ce s-au activat odată cu
această recunoaștere.
Cei care asistă la eveniment au posibilitatea de a pune întrebări, în scris, în secțiunea
dedicată acestui tip de interacțiune. Chiar dacă în moduri diferite, suntem cu toții în dialog,
interacționăm în cadrul evenimentului.
Astfel, la sfârșitul evenimentului, în cadrul sesiunii ”Întrebări&Răspunsuri”, atât moderatorii
cât și Creatorii de Educație vor răspunde live la câteva din întrebările selectate, pe
parcursul întregului eveniment, de către un membru al echipei CRED.
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Referitor la acele întrebări cărora nu li se va răspunde live, din motive de timp: acestea pot
fi trimise, ulterior, de către cei interesați, pe adresa de mail contact@educred.ro. În funcție
de subiectul abordat sau de destinatarul mesajului, mail-urile respective vor fi
redirecționate, pentru elaborarea răspunsului, persoanei vizate/în cauză.
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