
 
 
Investeste in oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala” 
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/61341 
Titlul proiectului: “Stilul de invatare si temperamentul scolarilor – instrumente pentru o educatie creativa” 

 

 

SNSPA organizează Conferinţa finală a proiectului  

“Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o educaţie 

creativă” 

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei (ISE) organizează miercuri, 19 iunie 2013, Conferinţa finală a proiectului 

POSDRU 61341 „Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o 

educaţie creativă”.  

Conferinţa se va desfăşura începând cu ora 10:00, la sediul SNSPA, Str. Povernei nr. 6, 

sector 1, Bucureşti – Sala 12. 

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai Inspectoratului Scolar al Municipiului 

Bucureşti, Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi asistenţă Educaţională, 

Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi 

ai Caselor Corpului Didactic din întreaga ţară, profesorii de Limba şi literatura română şi 

consilerii şcolari / psihologii înscrişi în proiect, precum şi practicieni din domeniul educaţiei 

interesaţi de generalizarea introducerii strategiilor de predare / învăţare moderne interactive 

şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele proiectului şi vor fi susţinute o 

serie de prelegeri pe teme precum: situaţia învăţământului românesc preuniversitar 

contemporan, evaluarea personalizată şi consilierea elevilor, comunicarea şi gândirea 

performantă,  determinarea temperamentului şi a stilurilor de învăţare ale elevilor. Aceste 

lucrări sunt reunite într-un volum colectiv. 

Informaţii complete cu privire la proiect sunt disponibile pe website-ul oficial 

www.temperamentscolar.ro 

 

 

 

 

 



 
 

Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor 

- instrumente pentru o educaţie creativă 
 

 

CONFERINŢA FINALĂ 
Miercuri, 19 iunie 2013 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

Strada Povernei, nr. 6, Bucureşti, Sala 12 

 

 
9:30 - 10:00 Înregistrarea participanţilor (holul Rectoratului) 

10:00 - 10:30 

Deschiderea conferinţei:  

Alina Bârgăoanu, Rector SNSPA 

Ştefan Stanciu, manager de proiect 

10:30 - 11:45 Sesiunea I 

10:30 - 10:45 Grigore Georgiu  
Provocări ale educaţiei în contextul culturii 

contemporane 

10:45 - 11:00 Dumitru Iacob 
Gândirea performantă: la ce foloseşte, la şcoală şi în 

viaţă? 

11:00 - 11:15 Ciprian Fartuşnic 
Copiii în risc major de abandon: cunoaştere, înţelegere 

şi sprijin 

11:15 - 11:30 Mihaela Minulescu Tipologia umană din perspectiva temperamentului 

11:30 - 11:45 Lavinia Ţânculescu Convergenţa – Rolul consilierului şcolar ca liant 

11:45 - 12:15 Pauză de cafea 

12:15 - 13:45 Sesiunea II 

12:15 - 12:30 Graţiela Albişor 
Supradotarea – binecuvântare sau handicap? Aserţiuni 

utile profesorilor, consilierilor şcolari şi părinţilor 

12:30 - 12:45 Dragoş Iliescu 
Temperamentul şcolarilor din România: o investigaţie 

bazată pe două studii de validare 

12:45 - 13:00 Dan Florin Stănescu 
Cunoaşterea şi valorificarea stilurilor de învăţare –  

premisă a obţinerii performanţei şcolare: studiu pilot 

13:00 - 13:15 Elena-Mădălina Iorga 
Studiu explorativ privind structura stilurilor 

temperamentale în rândul elevilor din România 

13:15 - 13:45 Ştefan Stanciu 

O trecere în revistă a realizărilor proiectului  

“Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor – 

instrumente pentru o educaţie creativă” 

13:45 - 14.00 Încheierea conferinţei 

 


