SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI
ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE,
Ediția a XV-a, online asincron
”EDUCAȚIA DIGITALĂ ȘI FORMAREA
DE COMPETENȚE RELEVANTE”
organizată de
Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava,
4 februarie 2022 – 11 aprilie 2022
ARGUMENT
Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice și referate organizată anual de Casa
Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava este un eveniment-reper, iar evoluția și rezultatele
le puteți descoperi pe site-ul nostru accesând
https://www.ccd-suceava.ro/pdf/detaliisesiuni.pdf
Preocupați permanent de adaptarea personalului didactic la cerințele educaționale
actuale, pe formarea de competențe specifice educației digitale, în acest an organizăm sesiunea
într-un format nou în care vă propunem, să parcurgeți online asincron materialele create de
colegi din sistemul educațional sucevean, de personalități atât pentru a oferi feedback cât și
pentru a vă inspira în dezvoltarea personală și profesională.
Scopul acestei sesiuni este de a dezvolta capacitatea de a participa în sistem e-learning,
de a explora și utiliza platformele software și aplicații digitale în procesul instructiv-educativ,
de a prezenta conținuturi digitale originale, veritabile resurse educaționale deschise (RED). La
nivelul județului au avut un deosebit impact Resursele Educaționale Deschise(RED) create prin
proiectul comun al ISJ Suceava - CCD ”George Tofan” Suceava https://sites.google.com/ccdsuceava.ro/programe/proiecte , dar și cele realizate în cadrul programului de formare
”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED https://digital.educred.ro/resurseeducationale/red-uri-cred
sau https://www.youtube.com/playlist?list=PLqleiaQarAthLAl5G2whWnqwlssixW86z ,
program desfășurat la nivel național. Aceste materiale se dovedesc a fi atractive și eficiente,
constituind premise pentru obținerea de performanțe școlare. De asemenea, ele au contribuit la
creșterea motivației elevilor pentru învățare și la integrarea lor în comunități educaționale, cu
rezultate pozitive în combaterea absenteismului și a abandonului școlar precum și a
analfabetismului funcțional.
GRUP ȚINTĂ: personal didactic de predare, personal de conducere, îndrumare și control și
personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
SECȚIUNILE SESIUNII:
1. Învățământ preșcolar.
2. Învățământ primar.
3. Învățământ gimnazial.
4. Învățământ liceal.
5. Management educațional.
6. Consiliere școlară.
7. Educația copiilor cu CES.
8. Proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
9. Didactic auxiliar.

CALENDARUL SESIUNII - poate fi accesat pe site-ul Casei Corpului Didactic ”George
Tofan” Suceava (https://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=home ) sau pe pagina de
Facebook https://www.facebook.com/ccdsuceava/

4.02.202210.02.2022
Publicarea
anunțului pe siteul CCD ”George
Tofan” Suceava la
adresa
https://www.ccdsuceava.ro/index.ph
p?page=home

Autori
materiale
Funcția
publicate
Dragoș ILIESCU Profesor universitar Universitatea
București; Fondator
Brio – companie
românească de testare
a performanței
elevilor
Prof. ElenaDirector - Casa
Manuela David
Corpului Didactic
”George Tofan”
Suceava

https://www.facebook
.com/ccdsuceava/:

Prof. Daniela
ZUP

Perioada

Prof. Liliana
SASU

Prof. Gabriela
ȘLINCU

Prof. metodist
Florin VIU

Prezentări
înregistrări Link /Titlu
prezentare
Evaluarea standardizată
digitală a competențelor
elevilor
https://www.youtube.com/wa
tch?v=QaZJUmPu-aU

Storytelling și matematica
https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

Prof. metodist – Casa
Corpului Didactic
”George Tofan”
Suceava

Teaching Online the Past
Tenses

Prof. metodist – Casa
Corpului Didactic
”George Tofan”
Suceava

Adaptarea programelor de
mentorat la digitalizarea
educației

Prof. metodist – Casa
Corpului Didactic
”George Tofan”
Suceava

Coggle – un ajutor digital
util în procesul instructiveducativ

Prof. metodist – Casa
Corpului Didactic
”George Tofan”
Suceava

Utilizarea Microsoft
Office PowerPoint în
simularea unor procese
naturale și experimente de
laborator

https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

Prof. Marinela
Cristina
CIMPOEȘU

Inspector școlar Inspectoratul Școlar
Județean Suceava

Arta în C.R.E.D.

Prof. Loredana
CEICĂ

Inspector școlar Inspectoratul Școlar
Județean Suceava

Dascăl și artist

https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX
https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

Prof. Rodica
ZIMBRU

Prof. Marinela
MOCANU

Prof. Daniela
ARGATU

Prof. Gabriel
ANASTASIU

Director-adjunct Școala Gimnazială
Nr. 10 Suceava

Resurse digitale pentru cei
4 C în educație
https://drive.google.com/driv
e/folders/1hByKe1AtiGSYH
4pc1kzGWBwed8F8U2FX

Profesor - Școala
Manualele școlare
Gimnazială „Aurelian -autor și utilizator
Stanciu” Salcea
https://view.genial.ly/61fa7
4f47ae70e0019db16ce
Bibliotecar – Casa
Experiența ca mentor în
Corpului Didactic
educație online prin
”George Tofan”
parteneriate
Suceava
transfrontaliere
https://www.facebook.com
/groups/226461992674767/
search/?q=argatu
Colegiul Național
S.T.E.M în şcoală. Un pas
”Dragoș Vodă”
spre studierea
Câmpulung
astroroboticii
Moldovenesc, Lector https://docs.google.com/prese
ntation/d/1ICZPkzP0BPESERO România
Fk7A82O998yDUqDcHRTl
A/edit?usp=sharing&ouid=11
0675461014686382621&rtpo
f=true&sd=true

4–10.02.2022

Completarea formularului de feedback referitor la materialele
vizionate la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/10rUazp0xUag4kUiIEkBn_a4NK_5udsUP7
agPP63ScTQ/viewform?edit_requested=true

11.02.-8.03.2022

9–31.03.2022

în baza formularului completat de participanți se va elibera adeverința
de participare la sesiune în format electronic (va fi trimisă pe adresa
de email cu care s-au înscris).
Crearea/rularea la clasă/testarea materialelor/proiectelor didactice
/ de activitate/ digitale de către participanți, materiale care vor fi
propuse spre publicare în volumul sesiunii.
Încărcarea materialelor didactice digitale propuse spre publicare în
volumul
sesiunii
se
va
face
la
adresa
https://drive.google.com/drive/folders/1JGw1lhjTPIAXu9fC42iyB1YTZWU
LYO4Y

Criterii de publicare (identificabile în materialul propus):
 Titlu material / proiect didactic / de activitate digital
 Secțiunea sesiunii
 Autor, Unitate de învățământ, disciplina predată/funcția de didactic
auxiliar
 Obiective specifice ale proiectului digital
 Strategii didactice tradiționale și digitale / Elementele inovative
 Resurse bibliografice/webografie
 Implicarea elevilor / produse sau lucrări pe care le vor elabora
 Modalități de evaluare a elevilor



Materialul/proiectul didactic / de activitate/ digital (realizat în orice
aplicație dar salvat în pdf să fie denumit astfel: nume_prenume_școala
de proveniență (ex. Popescu_Maria_Scoala_Nr.X_Suceava).

1-10.04.2022

11.04.2022

Clarificări:
 Din cadrul materialelor didactice digitale propuse spre publicare în
volum nu pot face parte filmele (doar ce se poate converti în pdf).
 Se vor folosi diacritice.
 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul
lucrărilor sau pentru cele care nu respectă criteriile de redactare.
 Recomandare: pentru imagini sau alte preluări care nu vă aparțin
folosiți Licențele Creative Commons Atribuire-NonComercial 4.0
International(CC BY-NC 4.0) disponibile la
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
 nu se percepe taxă de publicare.
 Echipa CCD Suceava și un reprezentant al Brio România va analiza
materialele / proiectele didactice / de activitate digitale propuse spre
publicare; cele care au îndeplinit criteriile de inovație didactică
digitală și de etică și integritate academică vor fi incluse în volumul
cu ISBN online.
 Autorii materialelor/ proiectelor didactice / de activitate digitale
selectate spre publicare în volumul sesiunii vor primi adeverințe de
publicare (trimise pe adresa de email cu care s-au înscris în
formularul de feedback)
 BRIO România va acorda ca premiu 3 conturi de testare a literației
elevilor (pentru identificarea nivelului de alfabetizare funcțională)
acelor unități școlare în activează autorii proiectelor care pot deveni
exemple de bună practică prin inovație în educația digitală.
Publicarea volumului sesiunii în acces liber pe site-ul instituției pe
www.ccd-suceava.ro/index.php?page=editura

PERSOANE DE CONTACT:
- prof. metodist Gabriela ȘLINCU , telefon 0745536547, gabriela_slincu@ccd-suceava.ro
- prof. metodist Liliana SASU, telefon 0757665127, liliana_iuliana_sasu@ccd-suceava.ro
- prof. metodist Florin VIU, telefon 0738614274, florin_viu@ccd-suceava.ro
ECHIPA DE ORGANIZARE:
- prof. Elena Manuela DAVID, Director CCD ”George Tofan” Suceava
- prof. metodist Georgeta COLIBABA
- prof. metodist Daniela ZUP
- prof. metodist Gabriela ȘLINCU
- prof. metodist Liliana SASU
- prof. metodist Florin VIU
- prof. Daniela ARGATU
- informatician, ing. Cătălin LASLĂU
- secretar, ing. Elena RÎMBU
- administrator financiar, ec. Sorin TEODOROVICI

