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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
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