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COMUNICAT DE PRESĂ
Dedicată împlinirii a 140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, ediţia a II-a a
CONFERINŢEI NAŢIONALE DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL se va desfaşura în perioada
29-31 octombrie 2004 la Facultatea de Matematică şi Informatică (www.fmi.unibuc.ro) a
Universităţii din Bucureşti. Conferinţa are ca temă Software Educaţional şi este organizată în
colaborare cu firma de software SIVECO România S.A.(www.siveco.ro) Ediţia I din anul
2003 a demonstrat din partea specialiştilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes
deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning. Volumul CNIV-2003 a fost
disponibil în formă tiparită şi formă electronică, încă de la începutul lucrărilor Conferinţei
(http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ ).
Obiectivele declarate ale Conferinţei sunt în concordanţă cu cerinţele integrării ţării noastre
în Uniunea Europeană privind domeniul educaţiei:
• promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning şi Software
Educaţional;
• lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de eLearning;
• oferta educaţională pentru profesori şi specialişti în scopul introducerii şi utilizării
tehnologiilor moderne în predare şi evaluare;
• promovarea şi utilizarea de Software Educaţional în învăţământul superior şi
preuniversitar .
Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în trei secţiuni: Tehnologii e-Learning-implementare
şi aplicaţii; Software Educaţional în învăţământul superior; Software Educaţional în
învăţământul preuniversitar. Pe timpul desfăşurării lucrărilor Conferinţei va avea loc
EXPOZIŢIA “SOFTWARE EDUCAŢIONAL 2004” cu produse software, postere, programe
educaţionale, strategii de dezvoltare în domeniul educaţional. De asemenea, la sfârşitul
Conferinţei vor fi premiate cele mai reprezentative lucrări şi produse software în cadrul
CONCURSULUI „SOFTWARE EDUCAŢIONAL 2004”. Lucrările Conferinţei vor fi
transmise on-line folosind Web Cam Live.
La Conferinţă vor participa autori de produse e-Learning şi Software Educaţional,
specialişti în informatică şi în domeniul educaţiei, profesori, studenţi, elevi. Mai multe
informaţii despre organizare se pot obţine de pe Internet la adresa Web
http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/ .
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