
Stimaţi colaboratori,

Evoluţia într-un ritm accelerat a tehnologiilor digitale se reflectă asupra tuturor domeniilor
sociale, profesionale, ocupând un rol important şi în viaţa personală a fiecăruia dintre noi.
Facilităţile oferite de acestea sunt de necontestat, însă trebuie cunoscute şi limitele sau posibilele
riscuri pe care folosirea acestora le implică. Educaţia, ca activitate fundamentală, puternic ancorată
în realităţile sociale, a încercat în ultimii ani să ţină pasul cu toate aceste schimbări, inclusiv cu cele
din sfera noilor tehnologii de comunicare. Introducerea acestora în toate formele de activităţi, de la
cele formale până la cele desfăşurate în medii nonformale sau informale şi la toate nivelurile sau
categoriile de vârstă implică, însă, respectarea unor principii de tip psihologic şi pedagogic.

Tematica pe care v-o propunem pentru nr. 1/2018 al revistei Analele Universităţii din
Craiova, seria Psihologie-Pedagogie (ISSN 1582-313X), revistă editată de Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic, prin intermediul Centrului de Cercetări Psihopedagogice (CCPP)
este Instruirea în era digitală.

Lucrările dvs. trebuie să fie contribuţii originale, cu caracter teoretic sau practic,
experimental, recenzii care să poată oferi răspunsuri, soluţii următoarelor aspecte pe care le ridică
instruirea în contextul valorificării tehnologiilor digitale:

1. Instruirea digitală vs. instruirea clasică
2. Perspectiva psihologică a comunicării digitale
3. Generaţia “native digital” – abordare psiho-sociologică
4. Aspecte metodice/metodologice ale valorificării tehnologiilor digitale în activitatea de

predare şi învăţare
5. Implicaţii ale tehnologiilor digitale în managementul/leadershipul şcolii şi al clasei
6. Umanitățile numerice din perspectiva colaborării, a conceperii cursurilor, a transmiterii de

patrimonii, de valori, de cultură, în general
7. Paradigme educative ale umanităților numerice: formule multimodale pentru lectură și

redactare.

Secţiunile recomandate pentru acest număr sunt:
Abordări teoretice – reevaluări şi deschideri; Practica educaţională – deschideri; Laborator

de cercetare; Istoria pedagogiei; Pedagogie comparată; Instruirea asistată de calculator şi o
rubrică Varia.
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Detalii tehnice:
Dimensiunea materialelor trebuie să fie de 10 - 15 pagini, conform normelor de tehnoredactare

computerizată în MS Word, iar recenziile, relatările unor evenimente ştiinţifice, notele de lectură vor
fi reduse la 2 - 4 pagini. Textele vor fi redactate integral în limba engleză sau franceză. Lucrările
vor fi evaluate de către 2 evaluatori independenţi, în sistem blind Peer-Review. Un autor poate
contribui cu maxim două lucrări, cu condiţia să se încadreze în secţiuni diferite ale volumului.
Acceptăm doar studii la care numărul maxim de autori este 2. În acest caz, se va indica autorul de
corespondenţă.

Contribuţiile trebuie să respecte setările - sus: 2 cm, jos: 2 cm, stânga: 2 cm, dreapta: 2 cm,
antet: 2 cm, subsol: 0 cm, format pagină B5 (17 cm x 24 cm), font Times New Roman, mărimea
caracterelor de 11 puncte, spaţierea la 1 rând (a se vedea template-ul din Anexă). Citarea surselor
bibliografice sau webografice trebuie să respecte sistemul APA (American Psychological
Association), ediţia a  şasea.

Lucrările care marchează contribuţii (studii, cercetări) vor fi însoţite de un Abstract de maxim
250 de cuvinte şi 3-5 cuvinte-cheie.

Aşteptăm manuscrisele Dvs. pe adresa de mail auc.pp.dppd@gmail.com până la data de
15.06.2018.

Editori-şef,
Conf. univ. dr. Florentina MOGONEA
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TITLUL STUDIULUI
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Abstract
Maxim 250 cuvinte
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Tabele: Centrate pe orizontală, cu bordură stil simplu, lățime 1 pct.
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