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Cunoscând preocupările în domeniul educaţional
şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1
MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PRAHOVA
și partenerii săi:

Asociația RENINCO
România

Inspectoratul Școlar
al Județului Prahova

Asociația
ALTERNATIVA 2003
România

Casa Corpului
Didactic Prahova

Asociația
PUZZLE București

Centru de Psihoterapie
și Dezvoltare Personală
București

Centrul Județean de
Resurse și Asistență
Educațională Prahova

Help Point
Asociația Copiilor
Handicapați Fizic
România

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului
Prahova

Asociația Părinților de la
Școala Gimnazială Specială
Nr.1, Mun.Ploiești

au plăcerea de a vă invita să participaţi în data de 09 iunie 2017
la a treia ediţie a Simpozionului Național cu tema:

„INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL
ELEVILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE”

Pentru dumneavoastră:
Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive
Workshop-uri
Publicarea lucrărilor în nr.14 al Revistei învățământului special
și special integrat ”Privind spre integrare”, (ISSN).

Practici bune

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),
- Asociației ALTERNATIVA 2003 România,
- Asociației PUZZLE București,
- EMOTION CENTER București.

TEMA:
Echitate în educație. Educația incluzivă: direcții și practici bune.
WORKSHOP-URI:
-

W1: ,, Corelarea proiectării didactice cu necesitățile dezvoltării armonioase a
personalității copilului/elevului - proiectare adaptată, protocoale/programe/proiecte
terapeutice.”;

-

W2: ,,Particularități ale intervenției educaționale pentru elevii/copiii cu tulburări
comportamentale – acțiuni convergente ale actorilor educaționali (familie – cadre
didactice – profesor de sprijin – consilier școlar).;

-

W3: ,,Pregătirea copilului cu tulburări din spectrul autist pentru integrare în microgrup
cu ajutorul facilitatorului – etapizare, abilități pentru debutul școlar”.

LOCAȚIE: Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, Municipiul Ploieşti, Str.
Făgăraş, Nr.1, Municipiul Ploieşti
Pentru mai multe informații accesați paginile:
Termen limită de înscriere și
transmitere a lucrărilor: 20 mai 2017!
Vă așteptăm!

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com
www.profesoriitineranti.wordpress.com
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.14/iunie 2017 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, chitanţa scanată și/sau lucrarea se vor trimite într-un singur e-

mail la adresa: simpozionintegratploiesti@yahoo.com până la data de 20 mai 2017.
(Fişă înscriere Anexa 1- vă rugăm completaţi cu atenţie datele personale şi poştale, pentru

a putea beneficia de mapa simpozionului în cazul neprezentării dvs. la susţinerea lucrării,
inclusiv workshop-ul la care doriți să participați).
 Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) pentru care este

scris materialul. [Exemplu NUME_PRENUME].
 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 2017 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);

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.



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.


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)
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.
HARTA:

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL „INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE ÎN PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ELEVILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE"
09 iunie 2017 - Ediția a III-a
 NUMELE ŞI PRENUMELE _____________________________________________
 ADRESA ___________________________________________________________
 TELEFON__________________________________________________________
 UNITATEA ŞCOLARĂ________________________________________________
 LOCALITATEA________________________JUDEŢUL ___________________________________
 PROFESIA_________________________________________________________________________
 PARTICIPARE
 CA AUDIENT:
 CU LUCRARE:

DIRECTĂ

INDIRECTĂ*

 TITLUL LUCRĂRII _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 PARTICIPARE LA WORKSHOP:
W1 ” Corelarea proiectării didactice cu necesitățile dezvoltării armonioase a personalității
copilului/elevului - proiectare adaptată, protocoale/programe/proiecte terapeutice.”
W2

,, Particularități ale intervenției educaționale pentru elevii/copiii cu tulburări

comportamentale – acțiuni convergente ale actorilor educaționali (familie – cadre
didactice – profesor de sprijin – consilier școlar).”
W3 ,,Pregătirea copilului cu tulburări din spectrul autist pentru integrare în microgrup cu
ajutorul facilitatorului – etapizare, abilități pentru debutul școlar.”
 DATA ACHITĂRII TAXEI___________________________________________________________
 E-MAIL: __________________________________________________________________________
Data:

SEMNĂTURA:

------------------------! Fişa de înscriere, copia chitanţei și/sau lucrările vor fi trimise până la 20.05.2017 (într-un singur e-mail),
! E-mail: simpozionintegratploiesti@yahoo.com
!*Doar persoanele din alte județe pot opta pentru participare indirectă!

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ Nr.1, Municipiul Ploiești, Str. Făgăraș, Nr.1, cod 100532,
localitatea Ploiești, judeţul Prahova, reprezentatǎ prin director prof. Cornelia Dediu,în calitate de Aplicant, și
B)...............................................................................................................................................................................,
reprezentată prin director ..................................................................................., în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării în instituţia aplicant a Simpozionului Naţional „Individualizare și personalizare

în procesul instructiv-educativ al elevilor aflați în dificultate”.

3. Grup ţintă:
Profesori psihopedagogi, profesori logopezi, profesori itineranţi, cadre didactice din şcolile
integratoare/ învăţământul de masă, profesori consilieri şcolari, psihologi, medici, părinți, mediatori
școlari, asistenți sociali, studenți, asociații și ONG-uri, alți parteneri educaționali.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze instituţiile de învăţământ despre organizarea simpozionului;
- să organizeze activităţile stiinţifice din cadrul simpozionului;
- să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului;
- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să desemneze un cadru didactic responsabil pentru desfășurarea în bune condiții a activității care face obiectul
acestui
acord
în
persoana
d-nei/d-nului
........................................................................................,
tel............................., e-mail .......................................................................
- să mediatizeze simpozionul în şcolile judeţului din care face parte;

- să implice/sprijine cadrele didactice din instituția din care fac parte în activităţile desfăşurate de Şcoala
Gimnazială Specială Nr.1 din Ploiești;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea simpozionului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2016-2017.

Aplicant,

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1, Mun. Ploiești

Partener,

