
RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA CONFERINTEI ,, EDUCAȚIA PRIVIND 

LIMITELE DE ACCESARE A INTERNETULUI”, ACTIVITATE ÎNSCRISĂ ÎN 

CALENADRUL ACTIVITĂȚILOR CCD BUCUREȘTI 

 

Joi, 02 noiembrie 2017, la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’,  filială a Casei Corpului Didactic  

București, s-a desfășurat, la nivel de municipiu, conferința cu tema ,, Educația privind limitele de 

accesare a Internetului”, activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic. 

             Conferința a fost coordonată de către doamna director prof. ing. Ioana Arieș, domnul prof. 

Stelian Oprea director adjunct, doamna prof. Florica Paragină  metodist la CCD București, doamna 

prof. Anca – Mihaela Avram responsabil filială Casa Corpului Didactic București și doamna prof. 

Aureliana Luiza Rogojeanu.  

Invitați la acest eveniment, au fost doamna inspector Irina Raț de la ISMB și 

doamna prof. Florica Paragină metodist la CCD București. 

  În deschiderea conferinței, doamna prof. ing. Ioana Arieș, directorul Liceului Tehnologic 

,,Elie Radu”  a urat bun venit  invitaților după care a prezentat lucrarea “Paralelă între 

învăţământul tradiţional şi cel virtual ”, lucrare realizată în colaborare cu doamna inspector Irina 

Raț.  

Doamna profesor metodist Florica Paragină a prezentat lucrările “Internetul, societatea 

virtuala ” și “ Internetul, un haos bine organizat”  punctând faptul că societatea virtuală duce la 

însingurarea copiilor, iar cheia către cunoaștere nu mai este cartea tipărită, ci Internetul. De 

asemenea, doamna profesor metodist Florica Paragină a  subliniat importanța temei abordate și a 

activității desfășurate în cadrul Liceului Tehnologic ,,Elie Radu’’,  filială a CCD București cu 

privire la educația tinerilor și utilizarea Internetului în activitățile educative ale acestora.   

În continuare, reprezentanții celor 11 școli și licee bucureștene participante au susținut 

lucrări cu caracter educativ privind  rolul socializării online și mediul în care aceasta se realizează și 

influența rețelelor de socializare asupra tinerilor. Apoi au avut loc schimburi de idei între cadrele 

didactice participante la conferința  de la  Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ realizându-se astfel 

diseminarea informațiilor între dascăli.Profesorii prezenți  la  conferință au completat un chestionar 

prin care s-a realizat feedback-ul activității desfășurate.  

Conferința a fost apreciată de către toți participanții, atât prin modul în care a fost 

organizată, cât și prin bunele practici prezentate privind educarea elevilor în vederea accesării în 

siguranță a mediului virtual. 

În încheierea conferinței doamna inspector Irina Raț a  evidențiat  faptul că profesorii și 

părinții trebuie să pună în valoare importanța Internetului în educația tinerilor prezentându-le 



acestora avantajele și dezavantajele accesării mediului virtual, accentuând faptul ca Internetul 

constituie un mare avantaj pentru tineri dacă este utilizat responsabil.  

Conferința s-a încheiat prin prezentarea mulțumirilor pentru participanți, din partea 

organizatorilor și aprecierile  participanților pentru modul în care a fost organizată și moderată 

conferința de către organizatori. 

Iată câteva aspecte din timpul desfășurării lucrărilor conferinței. 

Prof. Anca – Mihaela Avram, 

Responsabil filială CCD București – Liceul Tehnologic “Elie Radu” 

 

https://drive.google.com/open?id=0B6KD2F9j7xjrV3kwQVh5aWRVWGs

