
 

Departamentul de Formare Psihopedagogică (DFP) 

Rețineți data: 

4 – 8 APRIL – Sesiunea științifică a studenților și cadrelor 

didactice ale DFP 

Distracție, prieteni și educație! 

Pe toate le veți găsi dacă vă alăturați nouă la: 

Cel mai mare și mai așteptat atelier de formare, din ultimii … trei ani !!! 

organizat de Departamentul nostru de Formare Psihopedagogică, din cadrul 

Universității Ecologice din București: 

„ Creativitate, Curriculum și Pedagogie, 

 Tendințe și Perspective (CCPTP)” 

Vă oferim o săptămână de ateliere, online, coordonate de experți în educație. 

Atelierele noastre vor acoperi strategii curriculare și bune practici în procesul 

de predare – învățare. 

 

Sesiunea noastră științifică oferă sfaturi practice viitorilor tineri profesori. 

Un eveniment, pe care ni-l dorim de succes, pe durata unei săptămâni:  

04-08 aprilie 20229 

Printre subiectele pe care le propunem pentru dezbatere, în această săptămână, se 
numără următoarele: 

1. Arta de a fi professor: în orice profesor există „numărul 1” 

2. Principiul KISS în Educație: (Keep it Simple and Successful). 



3. Spațiul organic de învățare  

4. Pedagogia jocului: un proiect de evadare personală, emoțională și socială 

5. Curriculum tradițional vs. curriculum progresiv 

 

La finaul sesiunii noastre, online, studenții participanți vor dobândi strategii noi și 
exemple de bune practici în pedagogie, pe care suntem convinși că le veți putea 

fructifica în experiența dumneavoastră de la catedră.  

Dacă v-am convins să vă alăturați nouă, vă rugăm să ne transmiteți titlul și un 
rezumat al lucrării dumneavoastră până pe data de 18 martie 2022. 

Înscrieți-vă la seminarii la adresa electronică: adelacfekete@yahoo.com 

 

Termenele limită 

18 martie 2022: Rezumat trimis la adresa: adelacfekete@yahoo.com 

30 iunie 2022: Lucrări finalizate vor fi transmise la adresa: 

adelacfekete@yahoo.com 

30 iulie 2022: studiile aprobate vor fi transmise editurii  

1 octombrie 2022: Publicarea în volum 

 

Conf. univ. dr Adela C. FEKETE 

Universitatea de Ecologică din București 

Departamentul de Formare Psihopedagogică 

Telefon: +40742131098 

E-mail: adelacfekete@yahoo.com 


