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________________________________________________
Gazdă a celei de a 5 –a reuniuni a consorţiului SMILEY, Colegiul Naţional "Mihai
Eminescu", vă invită să participaţi la Conferinţa Europeana ”Noi perspective în
educaţia socială”, ce va avea loc în 14 decembrie 2012, orele 9.00 -17.30 la Hotel
Unirea Iasi, Sala ”Al. I Cuza”, în cadrul Proiectului Comenius CMP ”Social Mindedness
in LEarning communitY” (acronim SMILEY). La conferinţă vor participa reprezentanţi ai
echipelor de proiect din cele 5 ţări partenere, experţi în educaţie, cadre didactice de la
diferite universităţi din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai ISJ Iaşi, CCD Iasi, CJRAE
Iasi, directori şi cadre didactice responsabile cu implementarea proiectului SMILEY în
peste 40 şcoli asociate din România.
Agenda evenimentului
08.30 - 09.00 Înregistrare participantilor
Sesiunea nr. 1: Proiectul SMILEY
09.00 - 09.30 Mesajul de întâmpinare adresat participanţilor. Deschiderea conferintei.
09.30 – 10.00 Prezentarea Proiectul SMILEY. Prezentarea metodologiei educaţionale
10.00 - 11.00 Prezentarea jocului educational ”Oraşul Tău”
11.00 - 11.30 Pauza de cafea
11.30 - 13.30 Participarea scolilor asociate in proiect
13.30 - 14.30 Pauza de prânz
Sesiunea nr. 2 : Conferinta ”Noi perspective în educaţia socială”
15.00 - 15.10 Mesajul de deschiderea a video-conferintei
15.10 - 17.30 ”Noi perspective în educaţia socială” Chair Prof. Dr. G. J. Kaczynski
17.00 - 17.30 Concluzii.
Director,
Prof. Dr. Gabriela Sandulescu
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Informaţii suplimentare
Proiectul SMILEY este un proiect finanţat de U.E. prin Programul de Învăţare
Continuă, Acţiunea Programe Comenius Multilaterale, se desfăşoară în perioada
1.01.2011-31.12.2012 şi urmăreşte promovarea cooperării şi inovaţiei în domeniul
educaţiei sociale prin integrarea mijloacelor IT&C şi a tehnologiilor Web 2.0 în contexte
şcolare diverse (Italia, Polonia, Marea Britanie, România, Turcia), transformarea
diferenţele existente între elevi dintr-o barieră, într-o resursă educatională. SMILEY are
ca grup ţintă elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani din peste 80 de şcoli asociate
celor 7 parteneri de proiect din 5 ţări europene. Partenerii de proiect sunt: Universitatea
din Catania, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (instituţie coordonatoare), Centrul de
Formare PMF din Italia, Compania Enigma Interactive din Anglia, Compania 4-System
din Polonia, Directoratul de Educaţie Kocaeli din Turcia, Scoala Gimnaziala „Adama
Asnyka” din Polonia şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Iaşi.
În plenul conferintei, în prima parte vor fi prezentate produsele dezvoltate in
cadrul parteneriatului SMILEY şi rezultatele proiectului: metodologia educativă, jocul
educaţional on-line, platforma digitală şi curriculumul destinat formării cadrelor didactice
şi elevilor.
A doua parte a conferintei va consta într-o participare ”face to face” şi una
virtuală a unor experţi în educaţie. Pornind de la cadrul oferit de proiectul SMILEY şi
având în vedere rolul tot mai important pe care îl joacă noile tehnologii în dezvoltarea
unor medii de învăţare colaborative, transformaţionale, în cadrul mesei rotunde create
vor fi explorate probleme cheie, cu
impact semnificativ asupra instituţiilor de
învăţământ.
Subiecte ce vor fi dezbătute:






Provocări şi schimbări în procesul de învăţare şi predare;
Spaţii virtuale: comunicarea şi tehnologiile digitale;
Educaţia globală şi educaţia pentru dezvoltare durabilă;
Violenţa şi excluziunea în şcoli;
Interculturalitate si multiculturalitate. Diferenţele culturale între contestare şi
salvgardare;

Masa rotundă va include prezentări susţinute de invitaţi speciali de la
Universitatea din Rotterdam, Universitatea din Sczecin, Universitatea din Trieste,
Universitatea din Catania şi Universitatea ”Al. I. Cuza” Iasi, precum şi workshop-uri
paralele.
Vă rugăm să confirmaţi participarea la conferintă la adresa de e-mail
smileyconference@gmail.com sau la secretariatul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“
Iaşi telefon 0232215746

