
 

SIMPOZION NAȚIONAL 
10 IUNIE 2016 

Ediţia a II-a 
NR. 374/24.02.2015 

Cunoscând preocupările în domeniul educaţional 
 şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI, PRAHOVA 
și partenerii săi: 

 
 

 

 

                        

  

   

 

                                                                         

                                                                                                                         

                                                               

  

au plăcerea de a vă invita să participaţi în data de 10 iunie 2016 

la a doua ediţie a Simpozionului Național cu tema: 

„INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ELEVILOR 

AFLAȚI ÎN DIFICULTATE” 

 

 
 

 

 

Help Point

 

Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive 

Workshop-uri 

Publicarea lucrărilor în nr.12 al Revistei învățământului special 

și special integrat ”Privind spre integrare”, (ISSN). 

 

 
 

Bune practici 
 

 
 

Pentru dumneavoastră: 
 

 
Asociația RENINCO 

România 

 

Inspectoratul Școlar al 

Județului Prahova 

 

Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 

Educațională Prahova 

Asociația Părinților de la 
Școala Gimnazială Specială 

Nr.1, Mun.Ploiești 

 

Asociația  Copiilor 
Handicapați Fizic 

România, Filiala Prahova 

 

 

Casa Corpului 

Didactic Prahova 



 

Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive din cadrul: 

- Asociației RENINCO România, 

- Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 

- Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație 

(Universitatea București), 
 

 

SECȚIUNI: 
S1. Abordarea interdisciplinară/transdisciplinară - facilitator al transferului cognitiv în scopul 

dezvoltării autonomiei personale și sociale a elevului cu dizabilități - comunicări ştiinţifice/ 

exemple de bună practică/studii de caz; 

S2. Creșterea gradului de accesibilizare a procesului instructiv – educativ desfășurat cu copiii 

cu cerințe educaționale speciale din perspectiva principiilor educației incluzive - comunicări 

ştiinţifice/ exemple de bună practică/studii de caz. 

WORKSHOP-URI: 
- W1: ,,Metode, instrumente și tehnici de lucru pentru asigurarea echității în procesul 

instructiv- educativ  și de abilitare/reabilitare”, (psihodiagnoză, TTL, kinetoterapie, 

etc.); 

- W2: ,,Particularități ale procesului instructiv-educativ din perspectiva educației 

incluzive”, (în școli integratoare și școli speciale); 

- W3: ,,Rolul consilierii școlare în optimizarea incluziunii elevilor cu cerințe 

educaționale speciale și parteneriatul educațional cu familia”. 

 

 LOCAȚIE: Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, Municipiul Ploieşti, Str. Făgăraş, 

Nr.1, Municipiul Ploieşti 

 

Termen limită de înscriere: 20 mai 2016! 

Termen limită de transmitere a lucrărilor: 27 mai 2016! 

 

Pentru mai multe informații accesați paginile: 

 
 
Vă așteptăm!

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com  
www.profesoriitineranti.wordpress.com  

www.didactic.ro 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/
http://www.profesoriitineranti.wordpress.com/
http://www.didactic.ro/


OBIECTIVE: 

 Promovarea exemplelor de bune practici din învăţământul special, special integrat și de 

masă/obișnuit. 

 Prefigurarea unor modalităţi de intervenţie personalizată, care să permită prevenirea 

efectelor negative ale unei pseudo-integrări sau pseudo-incluziuni. 

 Creșterea eficienţei profesionale şi stimularea colaborării dintre cadrele didactice din 

învaţământul special şi special integrat cu cadrele didactice din şcolile integratoare/de 

masă. 

 Promovarea educației incluzive ca soluție a școlii de a asigura starea de bine la școală a 

elevilor și ca modalitate de facilitare a egalizării șanselor în vederea integrării sociale.   

 Valorizarea competențelor de exprimare culturală prin diferite forme de manifestare 

artistică în spiritul toleranţei şi acceptării. 

GRUP ŢINTĂ: 

 Profesori psihopedagogi, profesori logopezi, profesori itineranţi/de sprijin, cadre 

didactice din şcolile integratoare, kinetoterapeuți, cadre didactice din învăţământul de 

masă, profesori logopezi, profesori consilieri şcolari, psihologi, medici, mediatori școlari, 

asistenți sociali,  părinți, studenți, asociații și ONG-uri, alți parteneri educaționali. 

Certificare: 

 Diplomă de participare 

 Adeverința de participare la workshop (se acordă numai pentru participarea directă). 

 Publicarea lucrărilor în nr.12/iunie 2016 al Revistei învățământului special și special 

integrat ”Privind spre integrare”, (ISSN). 

ALTE INFORMAŢII: 

 Înscrierile se fac pe adresa de e-mail simpozionintegratploiesti@yahoo.com astfel:   

 Fişa de înscriere și chitanţa scanată se vor trimite într-un singur e-mail la adresa: 

simpozionintegratploiesti@yahoo.com până la data de 20 mai 2016. (Fişă înscriere 

Anexa 1- vă rugăm completaţi cu atenţie datele personale şi poştale, pentru a putea 

mailto:simpozionintegratploiesti@yahoo.com
mailto:simpozionintegratploiesti@yahoo.com


beneficia de mapa simpozionului în cazul neprezentării dvs. la susţinerea lucrării, 

inclusiv workshop-ul la care doriți să participați). 

 Lucrările și prezentările Power Point (dacă este cazul, maxim 6 sliduri) se vor 

trimite într-un singur e-mail la adresa: simpozionintegratploiesti@yahoo.com până la 

data de 27 mai 2016. 

 Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele 

secţiunii pentru care este scris materialul. [Exemplu NUME_PRENUME_SEC1/2]. 

 Acordurile de parteneriat se vor trimite în original, în dublu exemplar într-un plic 

autoadresat format A4, timbrat cu valoarea de 3 lei (necesar pentru expedierea mapelor), 

pe adresa:  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr.1, Municipiul Ploiești, Str. Făgăraș, 

Nr.1, cod  100532, localitatea Ploiești,  judeţul Prahova. 

 Taxa de participare se va achita până la data de 20 mai 2016 în contul 

RO53BTRLRONCRT0057749302, deschis la Banca Transilvania, Agenţia Ploiești pe 

numele Georgescu Mirela, cu specificația taxă pentru simpozion învăţământ special 

integrat, astfel: 

- 15  RON pentru participanții - AUDIENȚI,  

- 40 RON pentru participanții cu lucrări (autor unic) ce doresc achiziționarea revistei, 

- 45 RON în cazul lucrărilor cu autori multipli (maxim doi autori pe lucrare) care va fi 

achitată doar de unul dintre autori (mapa va cuprinde  o  singură revistă); 

- 30 RON pentru participanții cu lucrări (autor unic) care doresc doar achiziționarea 

CD-ului pe care este imprimată revista în format PDF.   

- 35 RON în cazul lucrărilor cu autori multipli (maxim doi autori pe lucrare) și va fi 

achitată doar de unul dintre autori (mapa va cuprinde  un singur CD); 

mailto:simpozionintegratploiesti@yahoo.com


Condiţii de redactare: 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

 Microsoft Word, 2-4 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;  

 Titlul lucrării să fie scris cu  Arial, 10, boldat, centrat, tehnoredactat la 1 rând;  

 Autorul/autorii lucrării se vor menţiona sub titlu. Se vor preciza: titlul didactic, 

prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Arial 9, boldat, aliniere 

dreapta, tehnoredactare la 1 rând). Nu folosiţi prescurtări. 

 Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Arial, cu corp de literă 9, tehnoredactare 

la 1,5 rânduri, alinere stânga-dreapta, fără note de subsol.  

 Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie – Arial 9, tehnoredactare la 1, stil 

APA [ex.: Carantină, I., Bratu, M., & Buică Belciu, C. (2011). Tratat de psihopedagogie 

specială. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti]. 

 Imaginile/fotografiile să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat. Înfățișarea 

feței minorilor în imagini presupune acord scris din partea familiei.  

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica 

propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă mai ales experienţe personale. 

 Lucrările pot avea cel mult 2 autori. 

 Nu se acceptă lucrări plagiate. Fiecare autor își asumă răspunderea privind originalitatea 

lucrării. 

 Prezentarea lucrării se va încadra în 5 – 7 minute. 

 Doar participanții din alte județe/țări pot opta pentru participare indirectă! 

 Lucrările vor fi publicate într-un număr special al revistei ,,Privind spre Integrare” cu 

ISSN, care va fi inclusă în mapa simpozionului (o mapă pentru fiecare lucrare, NU pentru 

fiecare autor!), împreună cu programul, diploma și adeverința de participare. 

 Participanții audienți vor avea posibiliatatea de a achiziționa revista/CD-ul  (nu vor fi 

incluse în mapă). 

 Pentru informaţii puteţi accesa și site-urile: 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com,  www.profesoriitineranti.wordpress.com și 

www.didactic.ro 

Contact:  simpozionintegratploiesti@yahoo.com 

                 Mirela Georgescu (0745315755) 

 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/
http://www.profesoriitineranti.wordpress.com/
http://www.didactic.ro/
mailto:simpozionintegratploiesti@yahoo.com


ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi 

rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse 

mai sus, situație în care participanții vor primi doar publicația simpozionului, în funcție 

de opțiune (revista/CD-ul fără a cuprinde lucrările eliminate) fără altă certificare. 

 

 


