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INSTITUȚIE ORGANIZATOARE: 

 Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

Date de contact:  Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130121 

Tel/fax: 0245 615 862 

 E-mail scspecialatgv@yahoo.com 

 Web: http//scspecialatgv.scoli.edu.ro 

COLECTIVUL DE ORGANIZARE  A SIMPOZIONULUI: 

 Prof. logoped Marinescu Eugenia, Școala Gimnazială Specială Târgovişte 

 Prof. de sprijin/itinerant Stoica Magdalena Mariana, Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

 Prof. de sprijin/itinerant Ilie Irina Anne Marie, Școala Gimnazială Specială Târgovişte 

 Prof. psihopedagogie specială Sorescu Lenuța,  Școala Gimnazială Specială 

PERSOANE DE CONTACT: 

 Prof. Marinescu Eugenia, Director  Școala Gimnazială Specială, Târgoviște                                       

Tel. : 0726744331, Adresa de mail: jenimarinescu@yahoo.com 

 Prof. de  sprijin/itinerant Stoica Magdalena Mariana, Școala Gimnazială Specială Târgovişte 

Tel.: 0726320940, Adresa de mail: mady_20022002@yahoo.com 

GRUP ȚINTĂ 

 Cadre didactice din învățământul preuniversitar care lucrează cu elevii cu CES; 

 Cadre didactice din învățământul special şi special integrat (cadre didactice de  

sprijin, profesori logopezi, profesori psihologi, psihologi, consilieri psihologi etc.) 

LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:  Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130121 

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL: 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea stimulării şi recuperării  elevilor cu  

CES prinintermediul activităților formale şi  nonformale. 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚII: 

 promovarea unui schimb real de experiențăîntre cadrele didactice care predau în  

învățământul special și special integrat în vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale necesare 

în activitatea de recuperare a elevilor cu CES prin activități formale şi  nonformale; 

 conştientizarea participanţilor la lucrările simpozionului cu privire la potenţialul pe care îl 

oferăprogramele de formare  în educația incluzivă asupra activităţii la clasă.  

 stimularea interesului cadrelor didactice faţă de propria formare profesională, în scopul 

realizării unei educaţii de calitate.  

DATA/DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂŢII: 

 01 aprilie 2017  
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SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI   

A. Secțiunea I: Bune practici  de educație formală folosite în recuperarea elevului cu CES 

(metode   şi tehnici  aplicate elevilor  în urma participării la diverse cursuri de formare) –  

B. Secţiunea a II-a: Competențe cheie în recuperarea și integrarea elevilor cu CES”  

(Program de intervenție personalizat, bazat pe strategii interactive; mijloace de învățământ; softuri 

educaționale utilizate în activitatea cu elevii cu CES; strategii terapeutice eficiente în compensarea şi 

reabilitarea copiilor cu CES; proiecte didactice în care sunt folosite strategii interactive, etc.)  

C. Secţiunea a III-a: Rolul educației nonformale în recuperarea elevului cu CES (referate,  

proiecte de educație nonformală, prezentare de activități extrașcolare de succesetc.) -  

D. Secțiunea a IV-a: Educația formal și nonformală în recuperarea elevilor cu  CES 

           Workshop: Activități de educație formală și nonformală folosite în integrarea și 

recuperarea  elevului cu CES – exemple de bune practici –  

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI 

1. Înscrierea participanților la simpozion, în perioada 13.02.2017 - 20.03.2017. 

 Pentru participanții din județ prezența este obligatorie !!!! 

2. Completarea și transmiterea fișei  deînscriere.       Termen 20.03.2017 

3. Expedierea lucrărilor pe adresa simpspecialatgv@yahoo.com, cu specificarea denumirii 

secțiunii  la care participă                      .Termen 20.03.2017 

4. Primirea lucrărilor, care vor fi elaborate conform cerințelor ce se regăsesc mai jos.                                                          

T: 20.03.2017 

5. Derularea  simpozionului, conform agendei în data de 01. 04.2017 

 CERINȚE  PRIVIND  REDACTAREA  LUCRĂRILOR 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

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

2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat,centrat; 

3. Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza:  titlul didactic, prenumele şi 

numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu se 

folosesc  prescurtări. 

4. Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, 

tehnoredactare la un rând, alinere stânga-dreapta; 

5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat 

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

dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale. 

7. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul lucrării, în 

ordine alfabetică, astfel: autor, titlu lucrare, editura, localitate, an. 

8. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă/certificat de 

participare. 
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9. Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui pe CD 

cu ISBN . 

10. Lucrarea va fi transmisă în format electronic împreună cu fișa de înscriere.  

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu li 

se  lua în considerare materialele care nu întrunesc condiţiile expuse mai sus. 

Precizări cu privire la taxa de înscriere (20 lei) : 

 Pentru lucrările cu doi autori, fiecare va plăti taxa de participare, cu excepția cazurilor în  

care cei doi autori sunt soț/soție unde se plătește o singură taxă. Aceasta include costul 

mapei/diplome de participare/ CD-ISBN cu publicații.  

 Taxa poate fi plătită în cont bancar RO16BTRLRONCRT0201813301, până la data  

de 20.03.2017,   după coordonatele: 

              Titular cont: Asociația Părinți cu vise  

              Va rugăm să specificați la bancă să apară pe chitanță ”Pentru simpozion”. 

 Taxa plătită nu se restituie în caz de neparticipare!!!  

În e-mailul cu fișa de înscriere și lucrarea în format electronic se va trimite și chitanța scanată, 

care atestă plătirea taxei de către participanți. 

MOD DE CERTIFICARE/PARTICIPARE: Persoanele participante la sesiune vor primi 

diplomă de participare și CD-ul ISBN în care sunt publicate lucrările participanţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

„EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ ÎN RECUPERAREA ELEVILOR CU CES’’ 

EDIŢIA I 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT:.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Localitatea............................................................................................................................................... 

Judeţul......................................................... Str...................................................................,  Nr. ........                                 

NUMELE ȘI PRENUMELE PARTICIPANȚILOR – FUNCȚIA: 

1............................................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................................................ 

Adresa de e-mail și nr. de telefon mobil al participanților: 

1................................................................................................................................................................ 

2................................................................................................................................................................ 

TITLUL LUCRĂRII: 

…………………………………………………………............................................... 

................................................................................................................................................................    

SECŢIUNEA:........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Participare: 

 

Doresc publicarea : 

 

 

Mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea 

lucrării:.............................................................................. 

 

WORKSHOP (pentru participanţii direct):............................................................................. 

directă  

indirectă  

DA  

NU  


