
10 PENTRU EDUCAȚIE
Ediția a IX-a 

Ateliere on-line

18-22 Ianuarie 2021
Program de desfășurareUn cadru colaborativ

de dezvoltare profesională

10 PENTRU EDUCAȚIE 
înseamnă 

10 teme actuale, 10 ateliere, 10
forumuri de dezbatere, 10 
întrebări și zeci  de soluții.
Universitatea de Vest din 
Timișoara, prin 
Departamentul de Științe ale 
Educației, propune un 
model de colaborare cu 
mediul educațional 
preuniversitar.
Profesorii interesați vor 
beneficia de posibilitatea de 
a se cunoaște, de a colabora 
și de a forma rețele de 
colaborare și de dezvoltare 
profesională în teme 
educaționale actuale.  
Formatul atelier – forum va 
permite un schimb de
informații între participanți, 
dezbateri, reflecții asupra 
unor posibile reconsiderări 
ale activității didactice. 
Toate atelierele sunt 
susținute de către profesori, 
conferențiari, lectori 
universitari și practicieni cu 
competențe demonstrate în 
domeniu. 
Fiecare participant va primi 
un certificat de participare și 
materialele atelierului în 
format electronic. 

Data Tema Lector

Luni, 
18.01.2021
15-16.30

Prevenirea și managementul comportamentelor
contra-agresive în clasa de elevi

Lect. univ. dr. IOANA DÂRJAN

Luni, 
18.01.2021
17-18.30

Aspecte ale relaționării adult - copil în
perioada educației timpurii

Lect. univ. dr. OTILIA BERSAN

Marți, 
19.01.2021
15-16.30

Elemente practic-aplicative de educaţie 
incluzivă în învăţământul primar

Prof. înv. primar drd.
MIRELA SCORȚESCU

Marți, 
19.01.2021
17-18.30

Educația specială în pandemie ca oportunitate
de reinventare a practicilor educaționale și
terapeutice

Lect. univ. dr. CLAUDIA BORCA

Miercuri, 
20.01.2021
15-16.30

Viitori educaționali - pregătirea educabililor
pentru viitor

Prof. univ. dr. SIMONA SAVA

Miercuri, 
20.01.2021
17-18.30

Metode de învățare activă a competenței de 
cetățenie democratică

Asist. cercet. dr.
LEYLA SAFTA-ZECHERIA

Joi, 
21.01.2021
15-16.30

Cercuri dialogice: Aplicații în comunități 
educaționale

Lect. univ. dr. MIHAELA MITESCU-MANEA
Asist. cercet. dr.
LEYLA SAFTA-ZECHERIA 

Joi, 
21.01.2021
17-18.30

Educația în pandemie. Un leac de singurătate: 
Transdisciplinaritatea ca o promisiune

Prof. dr. MIRCEA  BERTEA, Director
Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” 
Cluj - Napoca

Vineri, 
22.01.2021
15-16.30

Utilizarea și integrarea pedagogică a resurselor 
educaționale deschise în activitatea didactică Drd. DENISA CENTEA

Vineri, 
22.01.2021
17-18.30

Învățământul primar on-line – provocări și
competențe

Prof. înv. primar DORINA LOBONȚ,
Inspector ISJ Timiș
Prof. înv. primar DACIANA AURA ARDELEAN, 
Inspector ISJ Timiș

ÎNSCRIERI
Participarea la 
ateliere este 
permisă fără a
exista o limită a
opțiunilor 
exprimate.

Înscrierile se fac 
până în data de 
17.01.2021,
completând 
formularul care 
poate fi accesat 
aici:
https://forms.gle/S
6sLLx3zxa4NAkN
G8

CONTACT
https://fsp.uvt.ro/10-

pentru-educatie/

secretariat.sted@e-uvt.ro
tel.+40-256/592.320

https://forms.gle/S6sLLx3zxa4NAkNG8
mailto:secretariat.sted@e-uvt.ro

