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Vineri, 14 Decembrie 2012, între orele 8.30 -17.30, la Hotel Unirea, Sala ”Al. I Cuza”,
în cadrul Proiectului Comenius CMP Social Mindedness in LEarning communitY (acronim
SMILEY) va avea loc Conferinta Europeana ”Noi perspective în educația socială prin
integrarea tehnologiilor digitale”. La conferință vor participa reprezentanți ai echipelor de
proiect din cele 5 țări partenere, experți în educație, cadre didactice de la diferite universități
din țară și străinătate, reprezentanți ai ISJ Iași, CCD Iasi, CJRAE Iasi, directori și cadre
didactice responsabile cu implementarea proiectului SMILEY în peste 40 şcoli asociate din
România.
Proiectul, finanŃat de U.E. prin Programul de ÎnvăŃare Continuă, AcŃiunea Programe
Comenius Multilaterale, se desfăşoară în perioada 1.01.2011-31.12.2012, şi urmăreşte
promovarea cooperării şi inovaŃiei în domeniul educaŃiei sociale prin integrarea mijloacelor
IT&C şi a tehnologiilor Web 2.0 în contexte şcolare diverse (Italia, Polonia, Marea Britanie,
România, Turcia), transformarea diferenŃelor existente între elevi dintr-o barieră, într-o
resursă educațională. SMILEY are ca grup Ńintă elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani din
peste 80 de şcoli asociate celor 7 parteneri de proiect din 5 Ńări europene. Partenerii de proiect
sunt: Facultatea de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Universitatea din Catania (instituŃie coordonatoare) şi
Centrul de Formare PMF din Italia, Compania Enigma Interactive din Anglia, Compania
4-System din Polonia, Directoratul de EducaŃie Kocaeli din Turcia, Scoala Gimnaziala
„Adama Asnyka” din Polonia şi Colegiul NaŃional „Mihai Eminescu“ Iaşi.
În cadrul conferintei, în prima parte vor fi prezentate produsele dezvoltate in cadrul
parteneriatului SMILEY și rezultatele proiectului: metodologia educativă, jocul educaŃional
on-line, platforma digitală şi curriculumul destinat formării cadrelor didactice și elevilor.
A doua parte a conferintei va consta într-o participare ”face to face” și una virtuală a
numeroși experŃi în educaŃie din diferite universități și școli. În cadrul mesei rotunde vor fi
explorate probleme cheie, cu un impact semnificativ asupra instituŃiilor de învăŃământ.
Pornind de la cadrul oferit de proiectul SMILEY și având în vedere rolul tot mai important pe
care îl joacă noile tehnologii în dezvoltarea unor medii de învăŃare colaborative,
transformaŃionale, masa rotundă îşi propune să realizeze dezbaterea următoarelor teme:
 Provocări şi schimbări în procesul de învăŃare şi predare;
 SpaŃii virtuale: comunicare şi tehnologii digitale;
 EducaŃia globală şi educaŃia pentru dezvoltare durabilă;
 ViolenŃa şi excluziunea în şcoli;
 Interculturalitate si multiculturalitate. DiferenŃele culturale între contestare şi
salvgardare.
Masa rotundă va include o serie de prezentări virtuale, printre care unele susŃinute de invitaŃi
speciali de la Universitatea din Rotterdam, Universitatea din Sczecin, Universitatea din
Trieste, Universitatea din Catania și Universitatea ”Al. I. Cuza” Iasi, precum şi workshop-uri
paralele.
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