Recunoastem inovarea în educatie
Noi, cei de la Microsoft, credem că tehnologia în sine nu poate crea competenţe de secolul 21

Înregistrare:

pentru elevi. Tehnologia poate reprezenta un accelerator, dar singură nu poate permite

www.pil-network.com/expert

schimbarea. Noi credem în capacitatea educatorilor şi în impactul pe care aceştia îl pot avea

Informații:

atunci când îşi reunesc forţele şi când le sunt recunoscute realizările.

www.eos.ro

Programul „Educator Expert”, lansat recent, reprezintă o componentă a angajamentului nostru
privind recunoașterea efortului dascălilor din întreaga lume. Este un program unic, cu durata de un
an, creat pentru a recunoaște la nivel global profesorii care, printr-o activitate de pionierat, folosesc
tehnologia pentru a transforma educația. Programul are la bază un deceniu de cercetare ce a
culminat cu metode inovative de predare-învățare. Profesorii vor beneficia de acces la tehnologie,
dezvoltare profesională specializată și de participarea GRATUITĂ la Forumul Global al Inovatorilor în
Educație - Partners in Learning.
Cadrele didactice care obțin certificarea Educator Expert, au ocazia de a împărtăși experiențele de
utilizare a tehnologiei în procesul de predare-învățare cu colegii și factorii de decizie din educație,
pot oferi echipei educaționale Microsoft o perspectivă reală privind utilizarea noilor tehnologii în
educație. Educatorii Expert se reunesc continuu într-o comunitate care promovează idei și metode
inovatoare de predare învățare.

Forumul Global este

Ca și Educator Expert Microsoft beneficiați de:

in Learning. Forumul oferă o

• Participarea gratuită și susținută de către Microsoft la Forumul Global Partners in Learning

oportunitate unică profesorilor

• Tehnologie gratuită pentru școală

și personalului decisional din

• Publicitate şi promovare prin intermediul mijloacelor de comunicare, social media şi al altor canale
de promovare Microsoft

școli să interacționeze, să

• Acces privilegiat la strategia și tehnologiile noi Microsoft

proiecte educaționale în

• Certificări, acreditări și oportunități de dezvoltare profesională

beneficiul elevilor. Evenimentul

• Acreditare ca mentor (peer coach)

este conceput pentru a

• Oportunitatea de a împărtăși experiențele personale și profesionale la clasă cu profesori și
specialiști în educație din întreaga lume

sărbători succesul celor mai

• Invitații la evenimentele educaționale organizate de Microsoft
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inovativi dascali din lume.
prezinte comunității globale de

MULT SUCCES!
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inovatoare care ajută elevii

