27 noiembrie 2020
Propuneri privind Strategia privind digitalizarea educației din România 2021-2027
Smart-Edu
În contextul lansării, de către Ministerul Educației și Cercetării, a consultării publice pentru Strategia
privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027 Smart-Edu, Asociația District Hub transmite
următoarele propuneri:
1. Pentru secțiunea „Resurse educaționale deschise”, propunem includerea ca
obiectiv a realizării unei biblioteci online de resurse educaționale deschise, pentru
elevi, profesori și părinți, care să acopere conținuturile didactice și abilitățile și
competențele necesare pentru formarea profesională continuă.
Resursele educaționale digitale din această bibliotecă trebuie să permită învățarea asincronă și să
aibă un conținut modular (gradul de dificultate trebuie să crească pe măsură ce este parcurs
respectivul curs). De asemenea, fiecare resursă găzduită pe această platformă trebuie să permită
evaluarea cunoștințelor dobândite, printr-un test de auto-evaluare. Fiecare material educațional
trebuie să acopere toate noțiunile de bază necesare înțelegerii temei, explicații cu privire la
importanța temei și la aplicabilitatea ei practică și recomandări pentru continuarea studiului
individual pe tema propusă.
2. Pentru secțiunea „Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica
IT” propunem implementarea unui program național, în toate școlile din România,
privind protecția utilizatorilor internetului.
Un astf el de program trebuie să se adreseze cu precădere elevilor din ciclurile primar și gimnazial.
În cadrul acestui program, elevii trebuie să poată desfășura activități de învățare cu privind protecția
datelor cu caracter personal, identificarea unor conținuturi potențial periculoase, identificarea unor
pericole precum malware. Explicațiile oferite trebuie să fie simple și să ofere exemple concrete. UN
astf el de program poate fi implementat prin realizarea unei platf orme interactive, care să permită
învățarea sincronă și asincronă și care să poată fi utilizată atât de profesori în activitatea la clasă,
cât și de părinți.
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Despre Asociația District Hub
Asociația District Hub activează în domeniile educațional, social și civic și își propune să
devină o voce importantă a societății civile din România și un partener pentru cât mai mulți
actori sociali.
În domeniul educațional, District Hub dezvoltă programe și proiecte pentru a contribui activ la
promovarea și dezvoltarea unui sistem educațional modern, adaptat nevoilor actuale ale societății
românești.
În domeniul social, District Hub dezvoltă programe și proiecte în sprijinul unor categorii
vulnerabile, expuse riscurilor sociale, asumându-și o abordare incluzivă, echitabilă și egală. Ne
propunem ca soluțiile aplicate să devină exemple de bună practică pentru alți actori sociali,
individuali sau instituționali.
În domeniul civic, District Hub dezvoltă programe și proiecte care oferă persoanelor vizate acces
la o cunoaștere clară a drepturilor și libertăților individuale, a mecanismelor sociale, a ceea ce
reprezintă derapaje democratice și a manipulărilor de orice fel.
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