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Argument 

  Avalanșa informațională caracteristică societății contemporane a determinat 

multiplicarea  disciplinelor, ducând la o fragmentare a cunoaşterii. Pe de altă parte, școala 

este în continuare tributară transmiterii de cunoștințe predominant teoretice, abstracte, fără 

trimiteri clare în lumea reală, fără exemple concrete și autentice din viața cotidiană. Prin 

urmare, mulți dintre elevi consideră temele lucrate la școală ca fiind lipsite de semni ficație, 

deoarece nu resimt nevoia de a ști ceea ce li se predă. Ei nu se simt motivați de simpla 

sugestie a profesorului că ar trebui să învețe ceva pentru că le va fi necesar mai târziu în 

viață, sau într-un alt curs, sau pur și simplu pentru că „se va da la test”. Elevii au nevoie să 

perceapă conținuturile lecției ca având o semnificație pentru propria lor viață și pentru 

propriile lor interese, chiar atunci, în momentul predării, pentru a le internaliza și a învăța 

eficient. Astfel, activitățile de învățare desfășurate în școală sau în  afara ei, formale și non-

formale, ar trebui să le dezvolte competențe care să poată fi valorificate în situațiile de viață 

diverse și complexe întâlnite de aceștia în viața cotidiană. Să facem școala un loc unde cresc 

oameni dispuși să învețe toată viața, cetățeni activi, reflexivi și chiar competitivi.  

 

 

 

 



SECŢIUNI  

1. Perfecţionarea şi formarea continuă 

2. Management şcolar  

3. Demersuri didactice moderne. Subsecţiuni:  

 limbă şi comunicare;  

 matematică şi ştiinţe, tehnologii, TIC;  

 om şi societate, educaţie plastică şi educaţie muzicală;  

 învăţământ preşcolar;  

 învăţământ primar.  

4. Activitatea educativă în şcoală.  

5. Documentare, informare şi resurse în educaţie 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:   

 

a. Înscrierile se fac prin e-mail, până la data de 30 ianuarie 2016, persoană de contact: prof. 

Daniela Argatu, daniela_argatu@yahoo.com 

- Taxa: 

 de participare 20 lei; 

 de publicare: 40 lei (lucrările vor fi publicate într-un volum tipărit, cu ISBN).  

 

b. Precizarea participării (directă sau indirectă pentru cei din alte judeţe) şi a mijloacelor 

de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării.  

 

Diploma de participare poate fi obținută numai de către participanții prezenți la sesiunea de 

comunicări în 12 februarie 2016. 

 

Nu se admite participarea doar prin trimitere de lucrări pentru persoanele din judeţul 

Suceava!!!  

c. Trimiterea lucrărilor:  titlul lucrării, autorii (nu mai mult de doi autori la o lucrare);  

- lucrarea in extenso (prin e-mail la adresa de contact daniela_argatu@yahoo.com): 

 lucrarea va avea maxim 4 pagini, format A4; 

 textul lucrării – TNR 11 pt; 

 distanţa între rânduri de 1 pt, aliniere justify, margini 2,5; 

 bibliografia - se vor consemna maxim 3-4 titluri; 

 se vor utiliza semnele diacritice corespunzătoare limbii române.  

 

Vă rugăm, nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile, deoarece vor fi 

incluse în carte şi vor fi numerotate la editare.  

Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate.  


