
 

 

 

 

 

 

 

 

Lumea este într-o continuă schimbare. Tehnologia avansează exponențial și, odată 
cu ea, educația se află în fața unei mari provocări: de a pregăti noua generație 

pentru lumea de mâine, spre meserii ce încă nu există, pentru tehnologii ce încă nu 
s-au descoperit, cu mijloace didactice existente acum și cu bagajul de cunoștințe 

deținut astăzi. 

În data de 9 mai 2017 a avut loc, la Miercurea Ciuc, Conferința Națională „Utilizarea               
tehnologiei moderne în educație”. Aceasta s-a desfășurat sub egida celei de-a XV-a            
ediții a Zilelor Școlii Harghitene și s-a adresat, în primul rând, conducerii unităților de              
învățământ și cadrelor didactice din județul Harghita. 

Evenimentul și-a propus să abordeze, din mai multe perspective, modul în care            
tehnologia modernă utilizată la clasă poate ajuta în a răspunde cu succes provocării             
enunțate mai sus. 

Conferința s-a bucurat de participarea,     
din partea domnului ministru al educației      
naționale, Prof. univ. dr. Pavel Năstase, a       
doamnei Secretar de stat pentru     
învățământul preuniversitar Ariana-Oana   
Bucur, a Prefectului județului Harghita,     
domnul Andrei Jean Adrian, precum și a       
președintelui Consiliului Județean   
Harghita, domnul Borboly Csaba. 

Sesiunea plenară a fost urmată de      
prezentările unor vorbitori naționali.    
Aceștia au fost aleși astfel încât fiecare       
instituție-actor al sistemului de educație     
să își prezinte poziția. Astfel, au avut       
prezentări un consilier al ministrului     
educației, un inspector de specialitate     
din cadrul unui inspectorat școlar, un      

director de școală, un reprezentant al unui ONG, respectiv un expert în educație             
național din mediul privat. De asemenea, invitații au avut ocazia să urmărească și un              

 



 

duplex internațional cu domnul Robert FOGEL, Global EdTech Specialist, care până           
de curând a ocupat, timp de 9 ani, poziția de          
Solution Architect la Intel Education. 

În a doua parte a zilei au fost organizate 4          
ateliere de lucru în 4 sesiuni consecutive unde        
participanții au putut experimenta unele dintre      
tehnologiile utilizabile în procesul    
instructiv-educativ. 

Expedițiile virtuale utilizând ochelari VR, prezentarea      
relevanței unui sistem de teleprezență pentru educație,       
atelierul de robotică, precum și cel al lecțiilor interactive         
create ușor au demonstrat că interesul cadrelor       
didactice pentru sesiuni practice, interactive, este      
covârșitor. 

 

În paralel cu sesiunea plenară și cu       
atelierele de lucru din program a fost       
organizată și o expoziție tematică unde      
branduri de renume mondial au prezentat      
cele mai tehnologii utilizabile la clasă.      
Astfel, cadrele didactice din județul     
Harghita au putut interacționa cu diferite dispozitive și instrumente digitale ce pot fi             
utilizate în procesul instructiv-educativ. 

Conferința organizată la Miercurea Ciuc     
s-a remarcat prin modul fin în care s-au        
combinat prelegerile demnitarilor și    
prezentările speakerilor cu sesiunile    
interactive și expoziția tematică,    
asigurându-se o reprezentativitate la toate     
nivelurile decizionale și a tuturor     
categoriilor de actori de specialitate care      
contribuie în educație. 

Evenimentul s-a desfășurat cu casa plină și a fost primit cu mare interes de              
toți participanții, succesul acestuia fiind surprins și în filmul de prezentare final,            
disponibil aici: https://goo.gl/ZAynP5. 

 

  Consilier Ministru,                                             Inspector școlar general adjunct, 
          Bőjte Daniel                                                         Glodeanu Cristinel-Fănel 
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