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Către 

UNITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  PREUNIVERSITAR  DIN  JUDEȚUL  IAŞI 

ÎN ATENŢIA  DIRECTORILOR  ȘI A CADRELOR DIDACTICE 

 

               Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, prin Departamentul pentru Pregătirea 

Cadrelor Didactice, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Iași și cu Primăria Municipiului Iași organizează, pe 30-31 mai 2019, 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „EDUCAȚIA AZI”, cu tema FORMAREA PROFESORILOR ÎN 

ERA DIGITALĂ, manifestare științifică al cărei scop este acela de a crea o comunitate națională de 

practică și de învățare în care, prin schimb de experiență și expertiză la nivelul cercetării, teoriei și 

practicilor asociate cu problematica nuanțată și complexă a formării cadrelor didactice, să contribuie 

la dezvoltarea unui sistem coerent, articulat de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din 

România. 

               Agenda conferinței cuprinde două secțiuni destinate învățământului preuniversitar: 

 

               SECȚIUNEA I – STUDII ȘI PRACTICI EDUCAȚIONALE CENTRATE PE 

ABILITAREA PROFESORILOR ÎN ȘCOALA  CONTEMPORANĂ 

               SECȚIUNEA a II-a – DIMENSIUNI MODERNE ALE MANAGEMENTULUI 

EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

                Participarea la activitățile din cadrul conferinței presupune:  

- Contribuția cu lucrări ce vizează teorii științifice de actualitate, cercetări empirice dezvoltate 

prin studii de cercetare derulate pentru doctorat, gradul didactic I, licență sau experiențe de bune 

practici educaționale relevante pentru adaptarea sistemelor de formare a cadrelor didactice la 

exigențele actuale ale sistemelor educaționale și la „digital learning”. 

- Asistarea la activitățile din cadrul conferinței. 

- Participarea la Workshop-urile din agenda conferinței. 



    

 

 

            Înscrierea cu lucrare, în cadrul conferinței, se va realiza prin completarea formularului 

de înscriere, însoțit de rezumatul lucrării care nu va depăși 15 rânduri și care va fi trimis, 

până pe 5 aprilie 2019, la următoarele adrese de email: iasiaura@yahoo.com (pentru secțiunea 

I) și lucianaantoci@yahoo.com (pentru secțiunea a II-a). Toate rezumatele înregistrate  vor fi 

supuse unui proces de evaluare realizat de către comitetul științific al conferinței, iar participanții 

care vor primi confirmarea pentru publicare vor trimite textul lucrării, în varianta integrală, până 

pe 1 mai 2019, la aceleași adrese de email la care au fost înaintate, anterior, rezumatele. 

Menționăm că studiul, care va fi redactat prin respectarea datelor consemnate în anexa la 

prezenta adresă, va fi publicat într-un volum lansat în cadrul conferinței, editat cu ISBN și cu 

referențiat științific realizat de profesori universitari din cadrul D.P.P.D. al Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației.  

          

 Detalii suplimentare legate de condițiile de redactare a lucrărilor sau de alte aspecte 

privitoare la organizarea evenimentului pot fi găsite în Anexa atașată acestei adrese sau la telefon 

0740 984091 – prof. Luciana Antoci, inspector școlar pentru management instituțional.  

 

 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,  

                prof. dr. Genoveva Aurelia FARCAȘ                                

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                             Inspector pentru management instituțional,                       

                   prof. Luciana ANTOCI 
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