COMUNICAT DE PRESĂ - INVITAŢIE

de colaborare/parteneriat în cadrul concursului "DIDACTICA NOVA",
Curriculum academic inovativ: Cursuri universitare digitale pentru secolul XXI
Concurs dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti,
în anul 2014 - http://www.unibuc.ro/d-nova/
În luna iunie, la Universitatea din Bucureşti a fost lansat Concursul “Didactica Nova”
dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014.
Tema concursului se referă la un curriculum academic inovativ: conceperea, proiectarea,
elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Cursurile universitare digitale vor avea
o nouă concepţie, prin utilizarea unor metode didactice şi instrumente suport adecvate
generaţiei de tineri. Proiectul se va derula pe perioada unui an universitar (2013-2014),
perioada iunie 2013-octombrie 2014, şi se va realiza în parteneriat cu universităţile
Consorţiului „Universitaria”. De asemenea, sunt invitate la acest parteneriat şi firme de IT ce
sunt implicate în proiecte educaţionale naţionale sau internaţionale, organizaţii şi asociaţii
educaţionale. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la sesiunea plenară comună a
Conferinţelor CNIV (http://www.c3.cniv.ro/) şi ICVL (http://www.c3.icvl.eu/ ) de la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţie, din 24 octombrie 2014.
Iniţiativa organizării acestei acţiuni are în vedere motivarea, stimularea şi mobilizarea
cadrelor didactice universitare în vederea utilizării în procesul de învăţământ a noilor
tehnologii şi a calculatorului, a metodelor didactice şi a instrumentelor tehnologice adecvate
generaţiei tinerilor studenţi.
În numele Comitetului de organizare, vă invităm să luaţi în considerare următoarele
posibilităţi de susținere a demersului nostru, în calitatea de partener al inițiativei universitare
DIDACTICA NOVA:
1. acordarea de premii în produse (produse software. Notebook, Tableta PC,
Smartphone etc.): http://www.unibuc.ro/d-nova/Premii.php ;
2. indicarea/alocarea unui specialist IT în calitatea de consultant în vederea colaborării
cu cei care doresc indicaţii de utilizare a diverselor platforme sau produse software:
http://www.unibuc.ro/d-nova/Organizare.php ;
3. sponsorizarea achiziţionării materialelor necesare pentru promovarea și desfășurarea
concursului și a festivității de premiere (ex.: banner 450 x 110 cm, roll-up-uri,
catering, obiecte pentru premiere: cupe, plachete).
În condiţiile de mai sus, veţi avea promovare prin următoarele: comunicate de presă,
afişele concursului, indicare de siglă/banner pe site-ul concursului şi pe roll-up.
Mai multe detalii la: http://www.unibuc.ro/d-nova/Contact.php.
10 IULIE 2013
Conf. Dr. Marin Vlada, Lect. Dr. Olimpius Istrate
Coordonatori proiect «Didactica Nova»

