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Abstract
O tendință inovatoare a pedagogiei moderne vizează flexibilizarea procesului
instructiv-educativ pentru asigurarea dezvoltării depline a capacităților și aptitudinilor
fiecărui elev, în raport cu capacităţile individuale pe care le deține, armonizate în
ecuația unică a structurii personalității.
Adaptarea școlii la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, o „școală
prietenoasă”, flexibilă la cerințele individuale ale acestora, sunt concepte inovatoare,
care au căpătat o conotație imperativă în ultimele decenii.
Cuvinte cheie: aptitudini, interdiciplinaritate, competenţe, informaţii
(maxim 10 cuvinte cheie)
Căutarea unor soluții prin care se reconsideră modalitățile de organizare a
procesului de învățământ – alternarea formelor de organizare a activităților, a
metodelor și a strategiilor educaționale, prin introducerea unor mijloace moderne de
învățare, necesită o rezolvare prin îmbunătățirea eficienței actului educațional, în
sensul valorificării depline a potențelor individuale ale elevilor. Aceste schimbări atrag
după sine și o reconsiderare a rolului profesorului, care nu mai este văzut ca unic
deținător și transmițător de informații, ci orientează elevii în dobândirea propriului
proces de formare.
Lucrările vor fi redactare în Word, numai în Arial de 12 cu spaţiu între rânduri
de 1,5 cm și margini de 2,5 cm. La fiecare lucrare (opţional) se va ataşa fotografia
autorului (autorilor - nelimitat).
Se acceptă lucrări în limba română, franceză și engleză.

PENTRU PUBLICAREA PE DVD:
Numărul paginilor la lucrare este nelimitat!
PENTRU PUBLICAREA ÎN VOLUM:
Lucrarea va avea maxim 6 pagini, inclusiv bibliografia.
Figurile și tabelele vor fi inserate în text și vor avea trecut și titlul.
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