
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRIIŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ

EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE

STIMULAREA ŞI RECUPERAREA
ELEVILOR CU CES

PRIN ACTIVITĂŢI INTERACTIVE ŞI

NONFORMALE

SIMPOZION INTERJUDEŢEAN

„Ă EDIŢLA a II-a

16 aprilie 2016 Târgovişte



INSTITUTIE ORGANIZATOARE:

Şcoala Gimnazialã Specială Târgovişte

Date de Contact:
Str. l. Ghica, nr. 2, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa,cod poştal 130121

Tel/fax: 024 5615 862

E-mail scspecialatgvţçzgxralioo,com

Web: httpf/scspecialatgv.scolieduro

COMITETUL DE ORGANIZARE ŞI COORDONARE A SIMPOZIONULUI:

Prof. Sorin Ion, lnsp. Şcolar General, InspectoratulŞcolar JudeţeanDâmboviţa

Prof. dr. Istrate Gabriela, InspectoratulŞcolar JudeţeanDâmboviţa

Prof. dr. BarbuDanielaLuminiţa, DirectorCasa Corpului Didactic Dâmboviţa

Prof. Ilie Victor, Inspector pentru Învăţământul Special, Inspectoratul Şcolar Judeţean

Dâmboviţa

Prof. psihopedagog Marin Cristina, Director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă

EducationalaDâmboviţa

Prof. metodistUngureanuMaria, Casa Corpului DidacticDâmboviţa

Prof. logopedMarinescuEugenia, Şcoala Girnnazială Specială Târgovişte

Prof. de sprijinilitinerant Stoica Magdalena Mariana, Şcoala Gimnazială Specială

Târgovişte

Prof. de sprij in/itinerantIlie Irina Anne Marie, Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte

Prof psihopedagogiespecială Sorescu Lenuţa, Şcoala GimnazialăSpecială Târgovişte

o PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Marinescu Eugenia, Director Şcoala Ginmazialã Specială, Târgovişte

Tel. : 0726744331,Adresa de mail: jenimarinescugz(,vahoocom

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

Târgovişte

Tel. : 0726320940, Adresa de mail: mady 20022002ça.yahoo.com



GRUP ŢINTĂ

o Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin,
profesori logopezi, profesori psihologi,psihologi, consilieri psihologi etc.).
o Cadre didactice din învăţământulpreuniversitar care lucrează cu elevii cu CES.
NUMĂR ESTIMATIV DE PARTICIPANŢI: 100 (participare directă 75%, participare
indirectă25%)

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: Şcoala Gimnazialã Specială Târgovişte
Adresa şcolii: Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgovişte,jud. Dâmboviţa, cod poştal l30l2l

OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL:
Dezvoltarea competenţelorprofesionale în vederea stimulării şi recuperării elevilor cu CES prin
intermediul activităţilor interactive şi nonformale.

OBIECTIVE SPECIFICEALE ACTIVITĂŢII:

o promovarea unui schimb real de experienţă între cadrele didactice care predau în

învăţământul special şi special integrat în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale
necesare în activitatea de recuperare a elevilor cu CES prin activităţi interactive şi nonformale;

o utilizarea eficientă a strategiilormodernede învăţare în activitatea cu elevii cu CES;
o valorificarea exemplelor de bune practici în ergoterapie, precum şi prin utilizarea

platformei de e-learning, în scopul recuperării elevilor cu CES.

DATA/DURATADESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII:

o 16 aprilie 2016

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢI] PE SECŢIUNI:
A. Secţiunea I: Bune practici în comunicarea „ elev cu CES - cadru didactic" (metode şi
tehnici interactive aplicate elevilor în urma participării la diverse cursuri de formare).
Participanti:
Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi,
psihologi, consilieri,mediatori şcolari).
Cadre didactice din învăţământulpreuniversitar care lucrează cu elevii cu CES.
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B. Secţiunea a II - a: Competenţe cheie în recuperarea şi integrarea elevilor cu CES

(Program de intervenţie personalizat, bazat pe strategii interactive; mijloace de învăţământ;
softuri educaţionale 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).

Participanţi:

Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopczi,
psihologi, consilieri etc).
Cadre didactice din învăţământulpreuniversitarcare lucrează cu elevii cu CES.

C. Secţiunea a III - a: Rolul educaţiei nonformale în recuperareaelevului cu CES (referate,

proiecte de educaţie nonformală,prezentare de activităţi extraşcolare de succesvetc.)

Participanti:
Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi,

psihologi, consilieri etc).

Cadre didactice din învăţământulpreuniversitarcae lucrează cu elevii cu CES;

D. Workshop nr. 1

Crearea exerciţiilor cognitivepentru educaţia nonformală, peplatforme de e-Learuing"
Participanti (25 cadre didactice):

Cadre didactice din învăţământulpreuniversitar care lucrează cu elevii cu CES;
Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi,
psihologi, consilieri etc).

E. Workshop nr. 2

Ergoterapia în educaţia nonformală a elevilor cu CES- exerciţii aplicative

Participanţi (25 cadre didactice):

Cadre didactice din învăţământulpreuniversitar care lucrează cu elevii cu CES;
Cadre didactice din învăţământul special şi special integrat (cadre didactice de sprijin, logopezi,

psihologi, consilieri etc).



REGULAMENT
*/ ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA SIMPOZIONULUI

o Înscrierea participanţilorla simpozion.

I Completarea şi transmitereafişei de înscriere.

o Expedierea lucrărilorpe adresa şinipspecialatgvgîüyahoocom,cu specificareadenumirii

secţiunii la care participă.

o Sortarea lucrărilorpe secţiuni.

o Evaluarea lucrărilor de cãtre o comisie formatădin moderatorii şi formatorii de la nivelul

sectiunilor, în baza unei grile de evaluare.

o Informareaparticipanţilor ale căror lucrări nu vor fi publicate.

o RealizareaCD-ului cu lucrările selectate.

o Pregătireamapelorpentru participanţii şi invitaţii la simpozion.

o Derularea activităţilor din cadrul simpozionului, conform agendei stabilite de comun

acord cu partenerii.

x/ REDACTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi redactate conform următoarelorcerinţe:

o MicrosoftWord, 2-4 pagini formatA4, orientat “Portrait”,margini de 2 cm;

o Titlul lucrării să ñe scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;

o Autorul/autorii lucrării se vor menţiona dupã 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.

o Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times NewRoman, cu corp de literă l2,
tehnoredactare la un rând, alinere stânga-dreapta;

o Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: lOOXSO mm, centrat

o Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica

propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.

o Fiecare lucrare Va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul

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



o Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o

diplomă/certificatde participare

o Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor
constitui pe CD cu ISBN .

o Lucrarea va ñ transmisă în format electronic împreună cu fişa de înscriere. Nu se acceptă

lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu li se lua în considerare

materialele care nu întrunesc condiţiile expusemai sus.

V GRILĂ DE EVALUARE A LUCRĂRILOR PARTICIPANTILORLA

SIMPOZIONUL NA! IONAL

INDICATORI PUNCTAJ

Incadrarea în tematică 10 pct

Rigoarea ştiinţifică a conţinuturilor lO pct

Modul de structurare logică a conţinuturilor 20 pct

Gradul de originalitate 30 pct

Modul de redactare a lucrărilor 20 pct

Bibliografia 10 pct

TOTAL 100 pct

W ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR SI EXPEDIEREA LUCRĂRILOR

o Expedierea lucrării (maxim 4 pagini), împreunã cu fişa de înscriere vor fi trimise pe
adresa de e-mail Si771Q.S“Q8CÎ(?Îüîgy@Va/”I0O. com cu următoarea denumire: fişă înscriere, în

perioada 14.03.2016 - 31.03.2016

o Primirea lucrărilor, care Vor ñ elaborate conform cerinţelor ce se regăsesc mai sus.
Termen: 31.03.2016

o Realizarea CD-ului cu ISBN în care vor ñ cuprinse lucrările participanţilor.

Termen: 12.04.2016

o Derularea simpozionului în data de 16 aprilie 2016, conform agendei stabilite.
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v' Precizări cu privire la taxa de înscriere (20 lei): Pentru lucrările cu doi autori, fiecare va plăti

taxa de participare, cu excepţia cazurilor în care cei doi autori sunt soţ/sope unde se plăteşte o

singură taxă. Aceasta include costul mapei/diplome de participare/CD-ISBN cu publicaţii.

Taxa poate fi plătită în cont bancar ROIGBTRLRONCRTOZOISISSO], până 1a data

de 31.03.2016, după coordonatele: Titular cont: Asociaţia "Părinţi cu vise”, cu speciñcaţia
TAXĂ SIMPOZION.
Taxa plătită nu se restituie în caz de nepatticipare!!I

În e-mailul cu ñşa de înscriere şi lucrarea în format electronic se va trimite şi chitanţa

scanată, care atestă plătirea taxei de către participanţi.

MOD DE CERTIFICAREA PARTICIPĂRII :
Persoaneleparticipante la sesiune vor primi:

o certificatde participare la simpozion,
o adeverinţă de participare la workshop.



STIMULAREA ŞI RECUPERAREAELEVILOR CU CES

PRIN ACTIVITĂŢI INTERACTIVE ŞI NONFORIVIALE

SIMPOZION INTERJUDEŢEAN

EDIŢIA a II~a

AGENDA SIMPOZIONULUI
09,00 - 9,30 - Primireaparticipanţilor09,30 »l 0,30 «Alocuţiuni în plen
10,30 -11.00 - Coffe breakl1,00~l4,00 ~ Susţinerea lucrărilor în cadrul secţiunilor
14,15 -14.30 - Coffe break14,30 -16,3O - Derulareaworkshop-urilor16,30 -17,00 - Evaluarea activităţii: aplicarea chestionarelor de evaluare.

Concluzii



SIMPOZIONUL INTERJUDETEAN

„ STIMULAREA ŞI RECUPERAREA ELEVILOR CU CES

PRIN ACTIVITĂŢI INTERACTIVE ŞI NONFORMALE”

EDIŢIA a II-a

FIşĂ DE ÎNSCRIERE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
...................................................................................

Localitatea ...........................................................................................................................
Judeţul...................................... Str..................................................................., Nr. ......,
NUMELE ŞI PRENUMELE PARTICIPANŢILOR-
FUNCŢIA:

TITLUL LUCRĂRII:
............................................................................. ..

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

Participare: directă
indirectă

Doresc publicarea :

DA

NU

Mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea lucrării:...................

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