Conferința Naționala
Ipostaze ale educației în era digitală
Joi 29 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Neamț a fost gazda Conferinței Naționale
online Ipostaze ale educației în era digitală. Pregătită din timp, cu înscriere online, conferința a
oferit posibilitatea
participării directe
sau
indirecte.
Participarea
indirectă
presupunea
realizarea
unui
articol pe tema dată
iar
participarea
directă a presupus
întâlnirea online cu
decanul Facultatății
de Informatică de
la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, domnul profesor universitar dr. Iftene Adrian.
Moderatorul activității, doamna director al Casei Corpului Didactic Neamț, profesor
Banu Gabriela, a invitat participanții direcți să prezinte exemple de bune practici educaționale în
perioada actuală. Astfel, la modelele prezentate de către distinsul cadru didactic universitar, au
fost amintite modalități de lucru pe platforme educaționale, de către cadre didactice din
învățământul preuniversitar, organizarea lecțiilor în clasa virtuală, strategii de stimulare a
învățării în mediul online, utilizarea diverselor aplicații.
Domnul profesor universitar dr. Iftene Adrian a precizat punctele tari și punctele slabe ale
învățământului online. Dacă în învățământul tradițional, la un moment dat, când numărul
cursanților dornici să participe la curs, este mare, spațiul fizic devine o problemă, nu același
lucru se
întâmplă
în spațiul
virtual,
când
participar
ea
în
același
timp, la
același
curs, este
mult mai
permisivă
.

Interesul participanților direcți în ceea ce privesc modalități de predare și evaluare cu
sprijinul platformelor Moodle, Google drive a sporit în momentul prezentării unor aplicații
realizate de studenții
Facultatății
de
Informatică
de
la
Universitatea
”Alexandru
Ioan
Cuza” Iași, referitor la
realitatea augmentată.
Conferința
a
oferit prilejul de a afla
evoluția învâțământului
online, într-o perioadă
scurtă de timp, modalități de lucru, de adaptare, de la nivel preșcolar la nivel universitar. De
asemenea, aceasta se va finaliza cu o carte ce va conține lucrările participanților indirecți iar
pentru toți participanții se vor oferi diplome.
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