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ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ   

CENTRU DE RESURSE ŞI DOCUMENTARE PRIVIND EDUCAŢIA INCLUZIVĂ/INTEGRATĂ,     

CLUJ-NAPOCA 

 

în colaborare cu 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

şi  

ASOCIAŢIA „RAZĂ DE SOARE” CLUJ-NAPOCA 

 

vă adresează invitaţia de a participa la  
 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

 

„OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ŞI 

RECUPERATOR VIZÂND INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR 

CU CES” 

ediţia a XXI-a 
 

 

partener principal în derularea evenimentului 
 

 
 

 

 
Cluj-Napoca  

24 noiembrie 2017 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
SIMPOZIONUL NAŢIONAL 

 

„Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator  

vizând integrarea şcolară a copiilor cu CES” 

24 noiembrie 2017 

 

Autor/autori (maxim 3 autori):  

1. Nume şi prenume .........…………................................................................................,  

                            funcţia didactică/titlul ştiinţific ..............................................................,  

Instituţia de învăţământ: .....................................................................................................  

Localitatea/judeţul: ............................................................................................................. 

2. Nume şi prenume .........…………...............................................................................,  

                              funcţia didactică/titlul ştiinţific...........................................................,  

Instituţia de învăţământ: ..................................................................................................... 

 Localitatea/judeţul: ............................................................................................................ 

3. Nume şi prenume .........…………................................................................................,  

                               funcţia didactică/titlul ştiinţific ...........................................................,  

Instituţia de învăţământ: ..................................................................................................... 

Localitatea/judeţul: ............................................................................................................. 

Adresa de contact: telefon ....................................., telefon mobil .....................................  

                                e-mail .................................................................................................. 

Titlul lucrării: ................................................................................................................... 

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

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

 

Echipamentul necesar pentru prezentare: 

 videoproiector 

 flipchart 

 altele                             specificaţi: ......................................................................... 

 

participare directă 

participare indirectă (se adresează doar participanților din afara județului Cluj) 

 

 

 



 
 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca 

Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând integrarea școlară a copiilor cu CES 24 noiembrie 2017 

Secțiunile din cadrul simpozionului:  

 

Secţiunea I – „Intervenții psihopedagogice și bune practici educaționale în domeniul 

dizabilităților intelectuale”.  

Secţiunea II – „Programe și activități de formare și dezvoltare a competențelor 

socioemoționale”. 

Secţiunea III – „Contribuția Proiectelor Europene la dezvoltarea instituțională și a dimensiunii 

europene a școlii românești”. 

Vă rugăm să expediați formularul de înscriere completat pe adresa de e-mail: 

simpozion_cluj@yahoo.com, până la data de 17 noiembrie 2017. Prin completarea formularului de 

înscriere vă asumați originalitatea lucrării pe care o veți publica. 

Persoane de contact:  

prof. Prisneac Simona tel. 0741630198 

prof. Nechita Monica, tel. 0745683051 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1. Formularul  de înscriere – până la data de 17 noiembrie 2017. Prin completarea formularului de 

înscriere vă asumați originalitatea lucrării pe care o veți publica. 

2. Lucrările complete: 

2.1. vor fi redactate respectând următoarele criterii: 

- titlul lucrării: font–Times New Roman, dimensiune–14, cu diacritice, bold, majuscule, poziție–

centru; 

- autor/autori: font–Times New Roman, dimensiune–12, cu diacritice, poziție–dreapta: 

funcţia didactică ….........................  numele şi prenumele …..............................., 

instituția de învăţământ ...................., localitatea ...................., județul .................. . 

2.2. vor fi redactate în Microsoft Office Word, în format A4, font–Times New Roman, dimensiune–

12, cu diacritice, distanța între rânduri de 1,5lines, poziție text – justify, tab 1 cm, marginile – 3 

cm stânga, 2 cm dreapta, sus, jos; 

2.3. vor avea între 5 şi 7 pagini (inclusiv bibliografia și fotografiile) şi vor fi incluse pe un cd al 

simpozionului cu ISSN; 

2.4. vor fi expediate la adresa de e-mail: simpozion_cluj@yahoo.com până la data de 17 

noiembrie 2017; 

2.5. timpul de prezentare: 7-10 minute/lucrare; 

3. taxa de participare va fi achitată de către toți autorii lucrării (maxim 3 autori/lucrare); 

- taxa pentru participarea directă: de 35 lei (include masa de prânz, mapa, diploma de 

participare şi cd-ul cu ISSN) va fi achitată până la data de 17 noiembrie 2017.  

- taxa pentru participarea indirectă: de 30 lei va fi achitată utilizând serviciul poștal post 

restant, la oficiul poștal 9, Cluj-Napoca, Cluj, pe numele ȘTEFAN IONELA ILEANA (include 

mapa, diploma de participare şi cd-ul cu ISSN) cu mențiunea taxă simpozion (chitanța va fi scanată 

şi trimisă on-line pe aceeași adresă de e-mail) până la data de 17 noiembrie 2017 (data limită); 

termenele şi condițiile de redactare pentru lucrare sunt identice cu cele prezentate anterior, 

solicitându-se, în plus, o scurtă prezentare PowerPoint (de 7-10 slide-uri) cu conținutul lucrării, care 

va fi redată în cadrul secțiunii; mapele şi diplomele pentru participanții externi vor fi expediate prin 

Poşta Română în perioada 15-31.01.2018; *înscrierea cu lucrări pentru participarea indirectă se 

adresează doar cadrelor didactice din afara județului Cluj. 

Persoane de contact: prof. Prisneac Simona tel. 0741630198 

prof. Nechita Monica, tel. 0745683051.    

 

Aşteptăm cu interes lucrările dumneavoastră vizând tema propusă în cadrul acestui simpozion. 

mailto:simpozion_cluj@yahoo.com

