OPINII, IMPRESII, CONCLUZII
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For
knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces
the entire world, and all there ever will be to know and understand".
A. Einstein

“ConferinŃa a câştigat an de an notorietate, devenind un punct de maxim interes pentru
cercetători, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăŃământul universitar şi
preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, elevi şi studenŃi. Lucrările
premiate în cadrul CNIV s-au remarcat prin abordările originale ale unor teme legate de
strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii
de implementare, studii de caz etc. SIVECO România promovează constant necesitatea
utilizării tehnologiilor moderne în educaŃie şi cercetare, soluŃiile de eLearning oferite de
companie urmărind formarea unor viitoare generaŃii care să performeze în societatea
cunoaşterii.”
Comunicat de presă, SIVECO România, www.siveco.ro
1. "Proiectele CNIV şi ICVL (International Conference on Virtual Learning) tind să
devină şcoli de cercetare şi formare având ca obiective promovarea şi
implementarea ideilor moderne în educaŃia iniŃială şi în formarea continuă,
promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea
tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea
tehnologiilor moderne în educaŃie, cercetare şi Ńn formarea continuă. Pentru buna
desfăşurarea a celor două evenimente, mulŃumesc colaboratorilor Prof. dr. Gr. Albeanu,
Conf. dr. Mircea Popovici, Prof. Radu Jugureanu, Asist. Univ. Olimpius Istrate, Inf.
Alexandru Badiu şi specialiştilor IT de la firma Siveco România. "

Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, coordonatorul proiectelor
2. "Atât conferinŃa naŃională cât şi cea internatională de învăŃământ virtual se
bucura de o participare din ce în ce mai numeroasă şi reprezentativă din punct de
vedere al conŃinutului lucrărilor prezentate. Calitatea acestora, cu precadere a
celor din mediul preuniversitar românesc, indică preocupari didactice şi proiecte
şcolare cu nimic mai prejos decât orice demers similar petrecut oriunde în Ńările
considerate avansate educaŃional. Cred că în România putem vorbi despre
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existenŃa unei puternice comunităîi eLearning, bazată pe cunoaştere.
ÎnvăŃământul bazat pe proiecte este deja o realitate în multe şcoli şi licee dacă
analizăm cu atenŃie tipologia lucrărilor prezentate atât din punct de vedere
conceptual, ştiinŃific, dar şi din punct de vedere al rezultatelor prezentate la
această ediŃie a conferinŃei"
Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager în cadrul SIVECO România
3. "Mă bucur că există o manifestare de asemenea amploare în România, cu o
tematică atât de largă şi în tendinŃa cu evoluŃia tehnologiei pe plan mondial.
Subiectele mele preferate, comunitatea online a unei şcoli şi învăŃarea
colaborativă le pot extinde şi asupra comunităŃii CNIV. Organizare bine pusă la
punct, prezenŃa masivă, elevată şi diversificată - de la elevi, profesori, până la
universitari-, lucrări de excepŃie care denotă genialitate şi multă muncă ... Am
învăŃat foarte multe în cele 3 zile de CNIV, cea mai mare ConferinŃa e-Learning
pentru EducaŃia românească”
Claudia Cziprok, câştigătoarea premiului de excelenŃă "Centrul Virtual de ExecelenŃă
SIVECO, profesoară la şcoală "Mircea Eliade" din Satu Mare,
Senior Teacher în cadrul Programului Intel Teach,
Instruirea în Societatea Cunoaşterii

4. “Doresc să vă mulŃumesc pentru modul în care a fost organizată această ediŃie a
CNIV. CNIV este probabil singura manifestare ştiinŃifică românească care
reuneşte oameni din ambele sfere ale domeniului educaŃional, cea universitară şi
cea preuniversitară, preocupaŃi de acelaşi domeniu al eLearning-ului şi TIC. Am
avut astfel ocazia să le cunoaştem preocupările şi - de ce nu - să punem bazele
unor colaborări viitoare. Mult succes în continuare!”
Cu deosebită consideraŃie, Conf. Dr. Marius Maruşteri,
Şeful Disciplinei de Informatică Medicală şi Biostatistică, UMF Târgu Mureş

5. “Vă multumesc pentru faptul că mi-aŃi acordat şansa de a participa la o
conferinŃă de un asemenea nivel. Vă felicit pentru buna organizare şi pentru
condiŃiile oferite.”
Cu deosebit respect, prof. V. Roman
6. “Vă mulŃumesc pentru şansa oferită de a participa la acest eveniment. Promit să
aplic ceea ce am aflat aici, să particip şi la următoarea ediŃie a CNIV şi să
muncesc pentru realizarea unui soft educaŃional propriu pe care să-l pot folosi la
clasă. ”
prof. IoniŃă Carmen Gabriela, matematică-informatică,
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Medgidia
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7. “Vreau să cred că recompensa cea mare este faptul că simŃim apartenenŃa la
comunitatea elearning care devine din ce în ce mai vizibilă şi îşi face auzită
vocea. Vă mulŃumesc pentru perseverenŃa şi eforturile depuse pentru a organiza
astfel de evenimente.”
Prof. Claudia Radu
8. “Zilele ConferinŃei au fost minunate. Vă mulŃumesc că aŃi organizat o astfel de
manifestare. Am învăŃat multe lucruri interesante. “
Cu stimă, Elena Chirea
9. “Am participat şi anul trecut la CNIV. Atunci nu ştiam despre ce este vorba.
Vreau să vă spun că m-am întors anul acesta de la ConstanŃa extaziată de
informaŃiile dobândite. Vă felicit pentru ideea minunată de a organiza această
conferinŃă şi a-i asigura evoluŃia în timp. SunteŃi unul din făuritorii istoriei şi sunt
onorată de faptul că sunt contemporană cu oameni ca dumneavoastră. Sper să
am posibilitatea de a participa şi anul viitor la Iaşi.”
Prof. Doina Muntean
10. “Vă mulŃumesc pentru întreaga organizare! Aştept cu deosebit interes CNIV
2009.”
Cu stima, prof. Lachescu Mihaela, Colegiul NaŃional "Avram Iancu",
Brad, jud. Hunedoara
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