Agenda
Extinderea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”
situat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
6 octombrie 2021, ora 12:00
Partea 1. Turul noului hub tehnologic
11:45 – 12:00

Invitații sunt întâmpinați în holul principal al Universității Pedagogice, unde pot servi
o cafea de bun venit. Tehnologiile și echipamentele digitale vor fi expuse la parter.

12:00 – 12:30

Tur de vizitare a Centrului, ghidat de Alexandra Barbăneagră, Rector Universitatea
Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, și Victoria Belous, Directoarea
Centrului „Clasa Viitorului”, formatori CNIDE
1. Sala Google – spațiile Prezentăm și Dezvoltăm
• Zona Prezentăm este un spațiu dedicat prezentărilor interactive.
Designul și amenajarea sălii favorizează interacțiunea și feedback-ul.
• Zona Dezvoltăm este reprezentată de un spațiu alocat pentru
învățarea informală și auto-reflecție, în care studenții pot lucra
independent, în ritmul propriu, utilizând dispozitivelor personale de
învățare, jurnale de învățare și portfolii.
2. Sala de Tehnologii – spațiile Explorăm și Inovăm
• Zona Explorăm promovează învățarea bazată pe cercetare și proiect
pentru a consolida formarea abilităților de gândire critică și rezolvare a
problemelor în rândul studenților. Mobilierul flexibil și echipamentele
tehnologice disponibile stimulează învățarea prin acțiune. Tehnologia
prezentată aici include o zonă de imprimare 3D, FabLab, robotică,
senzori și microscoape, precum și Ozoboți.
• Potențialul oferit de sala de clasă Inovăm poate fi amplificat prin
utilizarea tehnologiei, care, la rândul său, poate impulsiona instruirea
diferențiată și adaptarea procesului de învățare la fiecare elev.
3. Spațiul Creăm și Comunicăm
• În zona Comunicăm, procesul de învățare al studenților este
consolidat prin activitatea în echipă, învățare prin joc, brainstorming și
colaborare între colegi. Este încurajat schimbul de idei, iar
colaborarea este facilitată prin intermediul unui ecran interactiv și al
stațiilor de încărcare mobile pentru Chromebook-uri.
• Zona Creăm încurajează creativitatea. Studenții se pot implica în
activități realiste de consolidare a cunoștințelor.
4. Studio de înregistrare a sunetului
• Studioul de înregistrare va permite echipei „Clasa Viitorului”,
studenților și cadrelor didactice din școli să înregistreze produse
multimedia (podcasturi, interviuri, webinare) pentru a crea o bibliotecă
accesibilă de resurse educaționale.

12:30 – 12:35

Momentul oficial al inaugurării laboratoarelor Clasei Viitorului
Invitații se vor alinia în fața recepției Laboratorului „Clasa Viitorului” pentru a aprinde
logo-ul și pentru o fotografie de grup.
Dna Rector va menționa că un eveniment de inaugurare a avut loc cu o zi înainte,
dar că momentul rămâne la fel de festiv pentru noi.

12:35 – 12:40

Pauză pentru a permite invitaților să coboare scările de la etajul al treilea din Centrul
„Clasa Viitorului” și să ajungă în sala de conferințe principală de la parter.

Partea 2. Remarci oficiale de pe scena Centrului „Clasa Viitorului”
12:40 – 13:00
•

Moderator: Victoria Belous, Directoarea Centrului „Clasa Viitorului”

•

Alexandra Barbăneagră, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
din Chișinău,
Ion Ceban, Primar General al mun. Chișinău
Angela Cutasevici, Vice primar al mun. Chișinău
Eduard Coropceanu, Rector Universității de Stat din Tiraspol
Andrei Chiciuc, Președinte Agenția Națională de Asigurarea Calității în
Educație și Cercetare
Gabriela Ojog, Directoare Fundația pentru Dezvoltare din Moldova
Angela Mușet, Directoare Centrul de Informații Universitare
Elena Prus, Președintele Consiliului Instituțional de dezvoltare Strategică
Nina Garștea, Decan Facultatea de Științe ale Educației și Informatică,
UPSC
Adrian Ghicov, șef Catedră Limba și literatura română, UPSC
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13:00 – 13:05

Fotografie de grup pe scenă

