
 

SIMPOZION NAȚIONAL 
07 IUNIE 2019 

Ediţia a V-a 
NR. 374/24.02.2015 

Cunoscând preocupările în domeniul educaţional 
 şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PRAHOVA 
și partenerii săi: 

 
                        

    

    

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au plăcerea de a vă invita să participaţi în data de 07 iunie 2019 

la a cincea ediţie a Simpozionului Național cu tema: 

„INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ELEVILOR 

AFLAȚI ÎN DIFICULTATE” 

 

Ziarul 
Prahova Ziarul 

Prahova 



 

 

 

 
 

Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive din cadrul: 
- Asociației RENINCO România, 

- Universității București: Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

împreună cu Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație, 

- Universității ”Al.I.Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 

- Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Departamentul de Științele Educației, 

- Asociației ALTERNATIVA 2003 România,  

- Asociației PUZZLE București, 

- EMOTION CENTER București, 

- PAPILLON CLINIQUE Bacău. 

 

TEMA: 

Valori și principii incluzive în practicile educativ – compensatorii. 
 

WORKSHOP-URI: 
- W1: ,,Terapii individuale și de grup de abilitare/reabilitare a copiilor cu tulburări de 

spectru autist”; 

- W2: ,,Personalizarea tehnicilor de ludoterapie în funcție de specificul dizabilității”; 

- W3: ,,Logoterapia, facilitator al comunicării adaptative”. 

 

LOCAȚIE: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Municipiul Ploieşti, Str. 

Făgăraş, Nr.1, Municipiul Ploieşti 

 

Pentru mai multe informații accesați pagina: 

 

 
 
 
 

 

Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive 

Workshop-uri 

Publicarea lucrărilor în nr.18 al Revistei învățământului special 

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

 

 
 

Practici bune 
 

Pentru dumneavoastră: 
 

Termen limită de înscriere și 

transmitere a lucrărilor: 17 mai 2019! 

Vă așteptăm! 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/simpozion-national/  
 

 



OBIECTIVE: 

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

învățământul 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 și cu alți profesioniști. 

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

elevilor și ca modalitate de facilitare a echității în vederea incluziunii sociale.   

 Promovarea atitudinilor pro-incluzive ale cadrelor didactice (valorizarea/aprecierea 

diversității grupului școlar). 

 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 de masă și/sau integratoare, kinetoterapeuți, profesori consilieri 

şcolari, psihologi, medici, mediatori școlari, asistenți sociali,  părinți, studenți, asociații și 

ONG-uri, alți profesioniști implicați în asigurarea echității de șanse a elevilor. 

Certificare: 

 Diplomă de participare 

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

 Publicarea lucrărilor în nr.18/iunie 2019 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 17 mai 2019. 

(Fişă înscriere Anexa 1- vă rugăm completaţi cu atenţie datele personale şi poştale, pentru 

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


a putea beneficia de mapa simpozionului în cazul neprezentării dvs. la lucrările 

simpozionului. Pentru participarea directă, completați inclusiv workshop-ul la care doriți 

să participați!). 

 Studenții (nivel licență) vor scana și trimite odată cu fișa de înscriere carnetul de 

student avizat la zi. 

 Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) pentru care este 

scris materialul. [Exemplu NUME_PRENUME; NUME1_NUME2]. 

 

 Contribuțiile de participare se vor achita până la data de 17 mai 2019 în contul 

ASOCIAȚIEI HELP POINT, RO93CECEPH0130RON1075693, deschis la CEC 

Bank, Agenţia Ploiești, CUI 31478758 , cu specificația ”contribuție pentru simpozion”, 

astfel: 

- 20  RON pentru participanții audienți,  

- 35 RON pentru participanții cu lucrări - autor unic, (mapa va cuprinde o revistă); 

- 50 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); 

- STUDENȚII (nivel licență) beneficiază de gratuitate. (Odată cu fișa de înscriere se va 

scana și trimite carnetul de student vizat la zi.) 

- APARȚINĂTORII copiilor cu CES beneficiază de gratuitate. 

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-ul: 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/simpozion-national/simpozion-national-

07-iunie-2019/ 

 

Contact: 

- utilizați prioritar e-mailul simpozionintegratploiesti@yahoo.com , 

- Nicoleta Adet (0741068711), Mirela Georgescu (0787391604).  

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:

 

https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/simpozion-national/simpozion-national-07-iunie-2019/
https://centrulscspecialploiesti.wordpress.com/simpozion-national/simpozion-national-07-iunie-2019/
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZION  NAȚIONAL „INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE  ÎN  PROCESUL           

INSTRUCTIV-EDUCATIV  AL ELEVILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE" 

07 iunie 2019 - Ediția  a V-a 

 NUMELE ŞI PRENUMELE _____________________________________________________________ 

 ADRESA  ____________________________________________________________________________ 

 TELEFON____________________________________________________________________________ 

 INSTITUȚIA_________________________________________________________________________ 

 LOCALITATEA________________________________JUDEŢUL _____________________________   

 PROFESIA___________________________________________________________________________  

 PARTICIPARE: 

 AUDIENT SENIOR  

JUNIOR (STUDENT LICENȚĂ)  

APARȚINĂTOR COPIL CES  

 CU LUCRARE DIRECT  

INDIRECT  

 TITLUL LUCRĂRII 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 PARTICIPARE LA WORKSHOP (audienții și participanții direcți):         

 W1  ,, Terapii individuale și de grup de abilitare/reabilitare pentru copiii cu tulburări de spectru 

autist”; 

 W2  ,, Personalizarea tehnicilor de ludoterapie în funcție de specificul dizabilității”; 

 W3  ,, Logoterapia, facilitator al comunicării adaptative”. 

 

 DATA ACHITĂRII CONTRIBUȚIEI: ________________  
 

(în contul ASOCIAȚIEI HELP POINT, RO93CECEPH0130RON1075693, deschis la CEC Bank, Agenţia 

Ploiești, CUI 31478758)   

 

 E-MAIL: __________________________________________________________________________ 

                Data:          SEMNĂTURA: 

       -------------------------                                                               
!  Fişa de înscriere, copia chitanţei/OP-ului și/sau lucrările vor fi trimise până la 17.05.2019 (într-un singur e-

mail),  

! E-mail: simpozionintegratploiesti@yahoo.com 

 

mailto:simpozionintegratploiesti@yahoo.com


 


