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CONSIDERAȚII GENERALE

1. Însăși noținuea de colocviu trimite la ideea unor discuții libere, a unui schimb de idei autentic, 
viu, dinamic, iar participarea virtuală ( on line) facilitează și mai mult acest lucru.
Așadar, organizatorii colocviului au considerat oportun ca întâlnirea on-line a tuturor participanților 
să fie concepută ca atare. Prin urmare, cele trei ore petrecute on-line dorim să devină un prilej unic 
de discuta/dialoga despre o problemă care ne interesează: educația transdisciplinară, profitând de 
prezența invitatului nostru de onoare, domnul academician Basarab Nicolescu.
2. Întrucât cele 15 lucrări acceptate pentru a fi prezentate în cadrul colocviului sunt postate pe 
pagina web a acestuia (www.moodle.ro/edutd), ele pot fi accesate de către toți participanții și 
lecturate în prealabil, fără a mai fi nevoie de prezentarea lor în direct, în intervalul celor trei ore 
ale colocviului.
 
ÎNREGISTRAREA:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8713897185795738882

După înregistrare veți primi un email de confirmare a participării.

DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ

1.În prima parte, discuțiile, moderate de către organizatori,  vă vor da ocazia de a pune 
întrebări - de ordin general- privind metodologia transdisciplinară și aplicarea ei în educație, 
de a vă lămuri lucruri încă neînțelese sau mai puțin înțelese.  

 Așadar, rugăm pe toți participanții – cu sau fără lucrări – să-și pregătească întrebările
 despre transdisciplinaritate și aplicarea ei în educație, pentru a le putea lansa invitaților
  noștri sau a le supune discuției.

2.În  a  doua  parte a  colocviului,  vor  fi  puse  întrebări punctuale  legate  de  conținutul 
lucrărilor  elaborate  de  către  participanți.  Aspectele  care  vor  rămâne  nediscutate  sau 
observațiile despre lucrări le puteți trimite, în scris, direct autorilor.

Vă așteptăm on-line, dorindu-ne să avem parte de întrebări incitante, provocatoare, de răspunsuri 
lămuritoare, de discuții consistente și eficiente, de un autentic dialog; dar mai ales să trăim toți 
bucuria întâlnirii cu celălalt, într-un adevărat spirit transdisciplinar!
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