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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 accept ă lucr ări în limba român ă, francez ă și englez ă.  

 

 



PENTRU PUBLICAREA PE DVD:  
Numărul paginilor la lucrare este nelimitat! 
 

PENTRU PUBLICAREA ÎN VOLUM:  
Lucrarea va avea maxim 6 pagini, inclusiv bibliogra fia.  
 
Figurile și tabelele vor fi inserate în text și vor avea trecut și titlul. 

 

Bibliografie: 

1. Chebac C. – “Tehnolologii”, vol. 1, Ed. Pim, 2009, pp. 72 – 75. 

• dacă sunt 2 autori atunci trebuie 2 fotografii (atașarea fotografiilor la lucrare 

este opțională) 

• de preferat solicităm fotografia(le) trimise atașate la e-mail. Le vom încadra noi 

în text.  

Participanții pot opta pentru tipărirea articolelor în volumul simpozionului. Vă rugăm 

atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice, s.a.  

Autorii își asumă responsabilitatea pentru originalitatea articolelor publicate. 

 


