
 

 

 
 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale A.N.P.C.D.E.F.P. România 

Invitație la conferință  
Educație digitală 

 
Începând cu luna Martie, elevi, studenți, profesori și părinți am fost cu toții afectați de criza COVID-19, care ne-

a schimbat viețile într-un mod pe care nu îl credeam posibil. Cu toții am fost nevoiți să ne distanțăm unii de alții, 

să lucrăm și să învățam de acasă, să fim responsabili și să folosim cu precădere mediul digital. 

În acest context, timp de patru luni, șase voluntari internaționali în proiectul #digiMedia au ajutat tinerii din 

Constanța să devină mai conștienți de beneficiile mediului online, de oportunitățile de învățare și divertisment 

creativ oferite de spațiul digital, dar și de provocările generate de lipsa interacțiunii umane directe. Împreună 

am organizat evenimente online, am ajutat tinerii să pună în valoare instrumentele TIC pentru utilizarea 

responsabilă a mijloacelor digitale, profitând de cooperarea europeană prin programul Corpului European de 

Solidaritate. După mai bine de patru luni de experiențe digitale, ne propunem să trecem în revistă ceea ce rezultă 

din #digiMedia, să analizam împreună retrospectiv pentru a reveni din vacanță cu lecțiile făcute. 

Considerăm că experiența și pregătirea dumneavoastră vor contribui la atingerea obiectivelor propuse. Astfel, 

avem plăcerea de a vă invita să participați la acest eveniment: 

 

 

Data:   Miercuri, 22 Iulie, 2020 
Agenda: 10.30 – 11.00 Înregistrarea participanților 

11:00 – 12.00 Educația digitala - Oportunități pentru comunitatea 
constănțeană 
12:00 – 13.00 Izolarea socială a tinerilor în contextul COVID-19 

  13:00 – 14.00 Prânz de lucru 
Locație:  Baza Nautică a Universității Maritime din Constanța, Str Cuarțului, nr. 2,  

Terasă (pe malul lacului Siutghiol https://goo.gl/maps/BUh2G5R58tew7S3f6 ) 
 

 
 Prezența dumneavoastră ne va onora și avem încredere că împreună putem identifica și aplica noi 

soluții pentru o educație digitală de calitate. 
 
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „#digiMedia” ID: 2019-3-RO01-ESC11-077758 finanțat 

prin programul European Solidarity Corps al Uniunii Europene, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

 
Așteptăm confirmarea participării dvs. prin completarea online a formularului de înregistrare disponibil 

aici https://forms.gle/rZWfGfomj3ps1VTz9 . Pentru orice alte informații suplimentare vă stăm la dispoziție: 
0721287877, nicoleta.acomi@cmu-edu.eu. 

 
Cu deosebită considerație, 

 
Conf. Univ. Dr. Nicoleta Acomi, 

Manager de proiect 
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