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Conferinţa ştiinţifică studenţească
PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII EDUCAŢIEI INCLUZIVE
Ediţia a VIII-a din 01.12.2022
Detalii de organizare
Conferința ştiinţifică studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei
incluzive” Ediţia a VIII-a se va desfășura în format mixt în data de 01.12.2022 și va întruni
studenți din învățământul superior și elevi din învățământul profesional tehnic.
Scopul manifestării este de a valorifica rezultatele științifice obținute de studenți și elevi
în urma realizării cercetărilor științifice în domeniul educației incluzive.
Conferința este înscrisă în Registrul național al manifestărilor științifice planificate pentru
anul 2022.
Conferința își va realiza lucrările în 4 secțiuni tematice:
1. Particularitățile de dezvoltarea a copiilor cu cerințe educaționale speciale
2. Serviciile de asistență educațională individualizată
3. Tehnologii didactice incluzive
4. Educația interculturală
Participarea în format online se va utiliza următorul link Google Meet:
https://meet.google.com/jfu-adfc-meb
Înregistrarea la conferință se va realiza până în data de 28.11.22 prin completarea
formularului care poate fi accesat cu umătorul link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA4_fUpfTRhSFtmkzJkqugjRJ3i0IgdcmnHg6n2
X5mq5b8FA/viewform
Expedierea articolului se va realiza până în 05.12.22 prin două modalități:
1. Atașare la formularul de înregistrare:
2. Expedierea pe e-mail: creiusarb@gmail.com
Cerințe de tehnoredactare
 textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman,
corp de literă 12, interval între rânduri 1,5 mm, cu diacritice;
 toate marginile vor avea dimensiunea: 2 cm;
 titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 12,
centrat;
 numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, anul de studii, sa va scrie după un rând
liber, urmat de numele și prenumele complet și titlul științifico-didactic al coordonatorului
științific, urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul), folosind font Times New Roman,
corp de literă 12 cu aliniere pe dreapta;
 rezumatul și cuvintele cheie se vor scrie în limba română și engleză, folosind font Times
New Roman, corp de literă 10.
 conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte de actualitate pentru științele educației, să aibă
originalitate şi să cuprindă experiențe personale;
 lucrarea va cuprinde 5-12 pagini complete;
 referințele se vor introduce în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 lucrările pot avea cel mult 2 autori;
 lucrările prezentate vor fi publicate cu ISBN;
 lucrările se prezintă în limbile română, rusă, engleză și franceză.
Date de contact
Șova Tatiana, Tel.: + 373 079419811 , e-mail: tatiana.sova@usarb.md
Rusov Veronica, Tel.: + 373 069518344, e-mail: creiusarb@gmail.com

