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Activitate cuprinsă în Calendarul CCD Dolj 2018-2019
Lucrările vor fi publicate în Revista electronică
“ Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative speciale”,
înregistrată cu ISSN
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Federația EuroEducation
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CONFERINȚĂ INTERJUDEȚEANĂ
moderne de predare – evaluare și terapie a
copiilor cu cerințe educative speciale”

„Metode

Ediţia I, 2018
ARGUMENT
Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de
metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode
diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi
cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie
de metodele utilizate.
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi
înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă
reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei
atitudini conştiente şi active.
Conceptul actual de calitatea vieții are un caracter complex și
multidimensional, bazându-se pe recunoașterea faptului că îmbunătățirea calității
vieții, atât la nivel social, cât și personal presupune progrese în toate domeniile.
Componente precum mediul fizic și cel economic (nivelul de trai) sunt, desigur,
foarte importante, dar aspectele care țin de viața socială, culturală, politică trebuie
și ele luate în considerare.
SCOPUL:
➢ Scopul acestei conferințe este în principal acela de a căută căi, mijloace și metode
moderne de predare – evaluare – învățare și terapie a copiilor cu cerințe educative
speciale, în vederea ameliorării calității vieții.
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OBIECTIVE:
➢ dobândirea de cunoştinţe noi, teoretice şi practice;
➢ schimb de informaţie şi colaborare între cadrele didactice de specialitate;
➢ promovarea exemplelor de bune practici.
GRUP ŢINTĂ:
Conferința se adresează cadrelor didactice din învăţământul special, special
integrat, profesorilor din centrele logopedice interşcolare, cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar care lucrează cu elevi cu CES, precum și profesioniştilor din
sistemul privat.
SECŢIUNI:
✓ Secțiunea 1: Metode și mijloace moderne aplicate în orele de kinetoterapie,
activități de mișcare și ritm
✓ Secțiunea 2: Tulburările comportamentale și de limbaj și comunicare –
particularități de abordare în terapie
✓ Secțiunea 3: Metode și mijloace moderne de predare – evaluare la elevii cu
CES
Data şi locul: 16 noiembrie 2018, ora 14.00 - Școala Gimnazială Specială „Sf.
Vasile” Craiova
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REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor
Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se vor face până la data de
01.11.2018, în format electronic, pe e-mail-ul babolea_oana_bianca@yahoo.com –
prin atașarea următoarele documente:
1. fişa de înscriere completată (ANEXA 1);
2. document Word cu lucrarea;
3. chestionarul (ANEXA 3) completat şi scanat;
4. formular de sponsorizare completat (ANEXA 4) și scanat;
5. dovadă plată - 20 lei (scanată).
Fișierul va fi denumit cu numele autorului.
Atenţie!
La e-mail-ul trimis trebuie să existe aceste 5 (cinci) ataşamente!

În plicul trimis vor exista:
1. Acordul de parteneriat (ANEXA 2) semnat şi ştampilat în 2 exemplare;
2. Fişa de înscriere (ANEXA 1)
3. Chestionarul completat, imprimat şi semnat (ANEXA 3)
4. Formular de sponsorizare completat (ANEXA 4)
5. Dovadă plată - 20 lei
6. Plicul format A4 autoadresat - timbrat cu timbre în valoare de 4 (patru) lei se vor
trimite la adresa:
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Str. dr. Dimitrie Gerota nr. 3, Craiova, judeţul Dolj, specificând pe plic
„Conferință interjudețeană – pentru Budeancă – Babolea Oana”
Condiţii pentru tehnoredactare:
- lucrările vor avea între 2-3 pagini în format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word,
font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 20 mm (text aliniat
„justified”).
- titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold
- numele autorului/ autorilor (maximum 2 autori), funcţia didactică şi instituţia vor fi
scrise la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta).
- la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă.
Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie (autor, titlu, editură, localitate, an).
Nu se acceptă lucrări plagiate.
ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără diacritice. Organizatorii îşi rezervă
dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.
Achitarea taxei prevăzute în Contractul de sponzorizare
Participarea la Conferința Interjudețeană presupune și implicare în calitate de
sponsor al materialelor necesare desfășurării acesteia – diplome, publicare lucrare în
revista electronică înregistrată cu ISSN , taxe poştale, etc.
Fiecare participant se angajează să depună suma de 20 de lei în contul deschis pe
numele BUDEANCĂ-BABOLEA OANA BIANCA la ING BANK, cont cu numărul
RO91INGB0000999906064780, până la data de 1 noiembrie 2018.
În atenţia participanţilor
Toţi participanţii vor primi mapa conferinței (diplomă de participare, revista
conferinței, programul). Acestea vor fi eliberate până la data de 30.06.2018.
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Cadrele didactice participante, care nu vor trimite plic autoadresat corespunzător
cerinţelor din regulament, vor ridica diplomele de la sediul Şcolii Gimnaziale Speciale
„Sf. Vasile” Craiova, coordonatorii asumându-şi contactarea acestora prin e-mail sau
telefonic.
*** Pentru cadrele didactice din Craiova, participarea este obligatorie !
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ANEXA 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DOLJ
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” CRAIOVA

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONFERINȚĂ INTERJUDEȚEANĂ
EDIŢIA I
„Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative
speciale”
CRAIOVA, 16 NOIEMBRIE 2018
NUME ŞI PRENUME ……………………………………………………….……...
UNITATEA ŞCOLARĂ: …………………………………………………………...
ADRESA DE EXPEDIERE A MATERIALELOR:…...........................……………
TELEFON: …………………………………………………………………………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………
TITLUL LUCRĂRII: ………………………………………………………………
SECŢIUNEA: ………………………………………………………………………
NUMĂR AUTOR/ AUTORI: ………………………………………...……………
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ANEXA 2
ACORD DE PARTENERIAT
CONFERINȚĂ INTERJUDEȚEANĂ

„Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative
speciale”
Art.1 Părţile contractante
A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” CRAIOVA, organizează Conferința
Interjudețeană „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative speciale”,
ediţia I, cu sediul în Craiova, judeţul Dolj, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 3 reprezentat prin prof. Cornea
Florentina, în calitate de director,
Şi
B.
Școala
............................................................................................,
judeţul
.................,
cu
sediul.........................................................……..………….., reprezentată de .....................................................
în calitate de director şi prof ……………………………., în calitate de PARTENER.
Art. 2 Obiectul contractului
Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante pentru a desfăşura
Conferința Interjudețeană „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe
educative speciale”ediţia I 2018, organizat în data de 16 NOIEMBRIE 2018 la Școala Gimnazială
Specială „Sf. Vasile” Craiova
Art. 3 Obligaţiile părţilor
A. Şcoala coordonatoare se obligă:
Să distribuie regulamentul evenimentului şcolilor partenere;
Să respecte termenul de desfăşurare a evenimentului;
Să primească materialele realizate de către parteneri;
Să emită şi să distribuie tuturor participanţilor diplomele obţinute.
B. PARTENERUL- Unitatea şcolară............................................................... se obligă:
Să popularizeze evenimentul în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ;
Să respecte regulamentul de desfăşurare a evenimentului;
Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea, fişa de înscriere şi
chestionarul, la adresa indicată în regulament.
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării evenimentului.
Prezentul parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Nr.
/
Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” Craiova
Director,
Prof. Cornea Florentina

Nr.
/
Unitatea şcolară
Director,
Prof.
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ANEXA 3

CHESTIONAR
CONFERINȚA INTERJUDEȚEANĂ „METODE MODERNE DE PREDARE –
EVALUARE ȘI TERAPIE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE”
EDIŢIA I, CRAIOVA, 16 NOIEMBRIE 2018
Avizat în Calendarul CCD Dolj 2018-2019

1. De ce aţi ales participarea la acest proiect?

2. Ce aşteptări aveţi prin implicarea în această activitate metodico-ştiinţifică de
perfecţionare?

3. Consideraţi necesară continuarea proiectului în următorii ani? De ce?

5. Propuneţi o secţiune pe care aţi dori să o includem în evenimentul următor.
Şcoala, judeţul:
Nume şi prenume:
Semnătura:
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ANEXA 4

FORMULAR DE SPONSORIZARE

CONFERINȚA INTERJUDEȚEANĂ „METODE MODERNE DE PREDARE –
EVALUARE ȘI TERAPIE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE”
EDIŢIA I, CRAIOVA, 16 NOIEMBRIE 2018
Avizat în Calendarul CCD Dolj 2018-2019

Subsemnatul / a _____________________________________________________________, de la
_____________________________________________________________________, sunt de acord să
sponsorizez cu suma de 20 RON desfăşurarea CONFERINȚEI INTERJUDEȚENE „METODE
MODERNE DE PREDARE – EVALUARE ȘI TERAPIE A COPIILOR CU CERINȚE
EDUCATIVE SPECIALE”EDIŢIA I.

Data,

Semnătura,

