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„Tendințe moderne în învăţământul special şi special integrat – 30 mai 2019
Ediţia I- a
NR.............................................

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de
Munte
DIRECTOR,
PROF. Lixandru Ioana Iuliana

Director C.C.D. Prahova
Prof. Mariana CAZACU

Prof.univ.dr. Doru Vlad POPOVICI
Asis.univ.dr. Loredana TUDORACHE
Conf. Dr. Florinda Golu
CĂTRE,
..............................................................................................................................................
Cunoscând preocupările în domeniul educaţional şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte
Casa Corpului Didactic, Prahova,
Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Catedra Psihopedagogie Specială
au plăcerea de a vă invita să participaţi în data de mai 2019 la prima Ediţie a Simpozionului
Național cu tema:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă,
Orașul Vălenii de Munte

DIRECTOR,
PROF. Lixandru Ioana Iuliana

Nr................./.............................

Director C.C.D. Prahova
Prof. Mariana CAZACU

Nr...................../......................................

Prof.univ.dr. Doru Vlad POPOVICI
Nr........................./.................................





Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive;
Workshop-uri;
Lucrarile vor fi publicate intr-un numar special al revistei „Aspiratii” cu ISSN, care va fi inclusa in
mapa simpozionului , impreuna cu programul si Diploma de participare;

Invitați de înalt profesionalism în domeniul educației incluzive din cadrul: 

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Catedra Psihopedagogie
Specială si catedra de Psihologie

SECȚIUNI:
S1. Abordarea interdisciplinară/transdisciplinară - facilitator al transferului cognitiv în scopul dezvoltării
autonomiei personale și sociale a elevului cu dizabilități/ cerinte educative speciale - 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 de dezvoltare instituțională ce pornesc de la nevoile beneficiarilor-școala deschisă și
comunitate,,- comunicari stiintifice/exemple de buna practica/studii de caz;
W2: ,,Particularități ale procesului instructiv-educativ din perspectiva educației-incluzive”, (în școli
integratoare și școli speciale) -comunicari stiintifice/exemple de buna practica/studii de caz;
W3: ,,Rolul parteneriatului Scoala/Centru-familie-comunitate in procesul instructiv educativ”-comunicari
stiintifice/ exemple de buna practica/ studii de caz.




LOCAȚIE: Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Orasul Valenii de Munte
Termen limită de înscriere: 15 mai 2019
Termen limită de transmitere a lucrărilor:10 mai 2019

ARGUMENT:


Fenomenul integrării copiilor în învăţământul special şi special integrat s-a redus de cele mai multe ori

la simple constatări sau analize de suprafaţă. Din cauza deficienţei sau tulburărilor de învăţare, ne întâlnim cu
două situaţii frecvente:
1) elevii/copiii integraţi în învăţământul de masă care se pot integra deoarece nu şi-au dobândit aptitudinile şi
abilităţile corespunzătoare, care beneficiază /nu de profesorul itinerant/de sprijin.
2) elevii/copiii şcolarizaţi în învăţământul special .
Implicarea tuturor factorilor esențiali pentru educația copilului cu dizabilități/ cerințe educative speciale,
favorizează promovarea unui sistem educațional deschis și flexibil prin asigurarea unei bune comunicări între
centru-școală integratoare-familie-comunitate, care să determine un rezultat favorabil în dezvoltarea
psihointelectuală a elvilor pentru o optimă integrare socio-profesională.
Modernizarea învățămantului a însemnat armonizarea contținuturilor instructiv-educative cu nevoile de
dezvoltare psiho –intelectuale ale elevilor astfel încât să poată oferi ,,educație pentru toți,,.
OBIECTIVE:


Promovarea exemplelor de buna practica în învăţământul special şi special integrat.



Prefigurarea unor modalităţi de intervenţie personalizată, care să permită înlăturarea efectelor negative
ale unei pseudo-integrării.



Cresterea eficienţei profesionale şi stimularea colaborării între cadrele didactice din învaţământul
special şi special integrat şi cadrele didactice din şcolile integratoare , comunitate si familie.

LOCAŢIE:


Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte

DATA:


30 mai 2019, ora 10.00

GRUP ŢINTĂ:


Profesori psihopedagogi, profesori logopezi, profesori itineranţi, cadre didactice din şcolile
integratoare/ învăţământul de masă, profesori consilieri şcolari, psihologi, medici; elevii voluntari
SNAC;

ORGANIZATORI:


Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte

PARTENERI:


CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA



UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI,

COMITET DE ORGANIZARE:





Presedinte de onoare:
o Prof. Comisel Vasilica, Inspector de specialitate învăţămînt special şi special integrat
Vicepreşedinti:
o Prof. Anghel Maria Laura
o Prof. Dița Iris Ionelia
o
Iuliana Ioana Lixandru
Membri coordonatori:
o
o
o
o
o
o
o
o

Prof.Ene Larisa Mariana
Prof.Dragomiroiu Andreea Mariana
Prof. Soare Natalia Nicoleta
Prof. Mancila Anna- Maria
Prof. Alecu Elena
Prof. Ene Sanda Monica
Prof. Miu Angelica
Prof. Popa Raluca

SECŢIUNI:



Învaţământ special şi special integrat
Învăţământ de masă/ şcoli integratoare

CERTIFICARE:


Diplomă de participare

CONDIŢII DE REDACTARE


Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
„justified”) cu caractere românesti;



Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;



Autorul şi instituţia se vor scrie la doua rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la stânga;



La doua rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);



Lucrările vor fi redactate in Microsoft Word (cu extensia .doc);



Numarul de pagini al lucrarilor să fie cuprins intre 6 si 10, obligatoriu numar par dar nu numerotaţi
paginile.

ALTE INFORMAŢII:


Lucrarea prezentată va conţine experienţe şi preocupări profesionale, cercetări de specialitate (anchete,
studii de caz). Prezentarea nu va depăşi 5 minute ( se poate utiliza prezentare PowerPoint).



Înscrierile se fac pe adresa de e-mail incluzivaces@gmail.com pâna la data de 10 mai 2019 (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). Odată cu înscrierea se va ataşa şi fişa de
înscriere.



Lucrarea va fi trimisă numai in variantă electronică pe adresa de e-mail incluzivaces@gmail.com
la data de10 mai 2019. Pentru informaţii puteţi accesa http://scoalagimnazialaspecialavaleni.info .



Lucrările vor fi publicate într-un numar special al revistei ,, Aspirații” cu ISSN, care va fi inclusă in mapa
simpozionului, împreună cu programul și Diploma de participare.

NOTĂ: Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu
se încadrează în cerinţe (tematică și aspect). Rezumatele vor fi analizate și selectate de
Comitetul Științific al Simpozionului. Participanții vor fi informați în timp util dacă lucrările lor
au fost acceptate și incluse sau nu în cartea editată. Lucrările care nu corespund formatului
recomandat şi/sau ariei tematice a Simpozionului nu vor fi acceptate.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL „TENDINȚE MODERNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
ŞI SPECIAL INTEGRAT"
Editia a I- a
 NUMELE ŞI PRENUMELE _____________________________________________
 ADRESA ___________________________________________________________
 /TELEFON__________________________________________________________
 UNITATEA ŞCOLARĂ________________________________________________
 LOCALITATEA________________________JUDEŢUL _____________________
 PROFESIA________________________________________________
 TITLUL LUCRĂRII ___________________________________________________
________________________________________________________________
 SECŢIUNEA_________________________________________________________
 MIJLOACE NECESARE PREZENTĂRII LUCRĂRII
____________________________________________________________________

 PARTICIPARE:

DIRECTĂ

INDIRECTĂ

 E-MAIL: __________________________________________________________

Data:
--------------------------

SEMNĂTURA:
--------------------------

Fişa de înscriere, lucrarea cu care participaţi la simpozion vor fi trimise pe adresa de e-mail:
incluzivaces@gmail.com

