
SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE, 

Ediția a XIV-a, online 

”FACTORI DE PROGRES ȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚAREA DIGITALIZATĂ” 

organizată de Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava, va avea loc vineri, 5 februarie 

2021, de la ora 10:00, pe platforma Google Meet (limita permisă de platformă este de 100 de 

persoane).  

Publicul țintă: personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar. 

Invitat special este domnul Ion-Ovidiu PÂNIȘOARĂ, Prof. Univ. Dr. la Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, director al Departamentului de 

Formare a Profesorilor și conducător de doctorat în domeniul Științe ale Educației; expert și 

key-speaker în conferințe naționale și internaționale de educație și în organisme naționale de 

profil (UEFISCDI, CNATDCU, ARACIS, etc.); din 2012 a inițiat și susținut prin articole site-

ul de parenting www.performante.ro și a dovedit o prezență media constantă; a publicat 31 de 

cărți dintre care „Comunicarea Eficientă” (4 ediții) a fost premiată în 2010 de către Academia 

Română; coordonează colecțiile „Carieră. Succes. Performanțe” și „Profesorul de Succes” la 

Editura Polirom și blogul ”Dialoguri pedagogice”. A fost și este implicat în calitate de expert 

și manager în mai mult de 20 de proiecte majore la nivel național și internațional, public sau 

privat.  

”Profilul cadrului didactic trebuie regândit prin prisma schimbării permanente, inclusiv a 

tehnologiei. Școala online îi scoate pe profesori din zona de confort și îi obligă să găsească 

soluții, pentru că ceea ce funcționa la clasă nu mai funcționează acum ... . Trebuie să ieșim 

din paradigma școlii care „știe totul” și să intrăm în paradigma școlii care se schimbă pe 

sine permanent.” Ovidiu Pânișoară 

Temele sesiunii: 

1. Instrumente pentru stimularea progresului școlar și pentru evaluarea formativă în sistem

clasic/on-line;

2. Diferența dintre evaluarea sumativă și cea formativă/ clasic/on-line;

3. Evaluarea în educație în perioada pandemiei;

4. Resurse educaționale deschise – creare și evaluare.

 Înscrierile la sesiunea online și/sau pentru publicarea referatului se pot face prin

completarea formularului online disponibil la https://forms.gle/tFzM7M2uBPgEvoyb7.

 Conectarea la link-ul activității se poate face exclusiv pe baza adresei de gmail introdusă

de fiecare participant în formularul de înscriere online.

http://www.performante.ro/?fbclid=IwAR22V2wto5TKnooAcvreBum6qIUDEgAsdlZUxNDG17VESJfvlTsTHovY9fM
https://forms.gle/tFzM7M2uBPgEvoyb7?fbclid=IwAR015HYvzuKYuOzW9k6_Z7PwK8MMs_-54PXWGeHUlr7PoP8cqg2_xo0eOzU


Dată limită: 3 februarie 2021, ora16.00. 

În evaluarea materialelor primite, se vor lua în considerare relevanța pentru tema aleasă, 

procesul educațional, creativitatea și inovația, eficiența și impactul, dimensiunea didactică și 

conținutul științific, relevanța surselor bibliografice și respectarea strictă a unor norme 

generale de etică și integritate publicistică recunoscute pe plan internațional.  

Autorii vor fi informați până pe data de 25 februarie 2021 dacă materialul lor a fost selectat 

pentru publicarea în volumul cu ISBN online, ce va fi în acces liber pe site-ul CCD ”George 

Tofan” Suceava. 

AGENDA EVENIMENTULUI 

10.00-10.10 - Deschiderea evenimentului – prof. Elena Manuela DAVID, Director CCD 

”George Tofan” Suceava 

10.10-10.30 - "Evaluarea modului în care trecem de la școala online la școala offline"
   Prof.   univ. dr. Ion - Ovidiu PÂNIȘOARĂ 

10.30-10.40 - ”Managementul educației în sistem online” - prof. Grigore BOCANCI - 

Inspector școlar general; prof. Ioan Dumitru PUIU - Inspector școlar general 

adjunct; prof. Ciprian ANTON - Inspector școlar general adjunct - 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

10.40-11.00 - Temele sesiunii. Idei și noțiuni  – prof. metodist Georgeta COLIBABA, 

ing. Cătălin LASLĂU 

- Referate pentru publicare. Experiențe educaționale împărtășite de colegii

din județ - prof. metodist Dana ZUP, prof. metodist Rodica COTIN

-”Resursele educaționale deschise și structurile info-documentare din

învățământul preuniversitar din județul Suceava” - prof. Daniela ARGATU

11.00-11.50 - Prezentări. Progresul școlar și învățarea în mediul online : 

 prof. Tatiana VÎNTUR – inspector școlar Educaţie permanentă

 prof. Valeria LEONTE – inspector școlar Dezvoltarea resursei umane

 prof. Daniela CEREDEEV – inspector școlar

 prof. Maria PAVELESCU – director, Centrul Județean de Resurse și

Asistență Educațională

- Intervenții punctuale:

 prof. metodist Irina BICIUȘCĂ

 prof. Marilena MOCANU

 prof. Mariana CIUPU

 prof.  Florin VIU

 prof. Florin ILINCĂI

11.50-12.00 - Încheiere și concluzii 

La finalul sesiunii, vă rugăm să ne împărtășiți, într-un comentariu scurt, feedback-ul dv. 

Echipa CCD ”George Tofan” Suceava 


