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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” 

Timişoara  

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 28.03.2019 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

,,Teorie şi practică în psihopedagogia specială” 

EDIȚIA a III-a 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 

Neveanu” Timişoara, Str. Titu Maiorescu, nr. 2-6, jud. Timiş. 

 

SCOP: Promovarea şi susţinerea interesului pentru modernizarea metodelor şi  

strategiilor de abordare a copiilor cu cerinţe educative speciale. Valorificarea 

perspectivelor educaţionale europene în învăţământul special românesc. 

 

GRUP ŢINTĂ: Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul special, 

cadrelor didactice din învăţământul de masă, precum şi tuturor specialiştilor care sunt 

interesaţi de domeniul socio-psiho-pedagogiei. 

 

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI 

I. Creativitate și inovație în educație; proiecte finanțate prin programul Erasmus+ 

II. Terapii utilizate pentru dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale; proiecte 

finanțate prin programul Erasmus+ 

III. Creație artistică - secțiune dedicată elevilor (desen, pictură, colaj). Tematica secțiunii 

artistice pentru elevi: Diversitatea o șansă pentru viitor. 
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DETALII LOGISTICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

I. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA (PREZENŢA) LA SIMPOZION 

- data limită pentru înscriere este 08 martie 2019; 

- procurarea fişei de înscriere, a declarației pe proprie răspundere pentru 

originalitatea lucrărilor, a regulamentului de participare la simpozion și a 

acordului de parteneriat: 

 le puteţi descărca de pe site-ul ppneveanutm.ro 

 în urma trimiterii unui e-mail având ca subiect „înscriere simpozion” la 

adresa simpozionppn@yahoo.com veţi primi un reply în care vor fi 

ataşate documentele necesare înscrierii la simpozion   

 

- persoanele care participă la simpozion cu lucrare de specialitate (o lucrare poate 

avea maxim 2 autori) trebuie: 

 

 să trimită pe adresa de e-mail simpozionppn@yahoo.com, până la data de 

08.03.2019: fișa de înscriere scanată, rezumatul lucrării în limba 

engleză, lucrarea în extenso și declarația privind originalitatea lucrării 

(scanată) 

 să trimită prin poștă până la data de 11.03.2019 (data poștei) următoarele:  

1. acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat, ștampilat și 

înregistrat de unitatea dumneavoastră școlară)  

2. fișa de înscriere semnată  

3. declarația pe propria răspundere privind originalitatea 

lucrării semnată 

4. un plic autoadresat și timbrat cu minim 3 lei (pentru a vă restitui 

un exemplar din acordul de parteneriat și diploma de participare cu 

lucrare la simpozion). Adresa de expediere: CSEI „Paul Popescu 

Neveanu” - Strada Titu Maiorescu, Nr. 2-6, Timișoara, județul 

Timiș (cu mențiunea „pentru simpozion”) 
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- persoanele care participă la secțiunea artistică pentru elevi (un profesor poate 

participa cu maxim 2 elevi sau maxim 2 lucrări artistice) trebuie: 

 

 să trimită pe adresa de e-mail simpozionppn@yahoo.com, până la data de 

08.03.2019, fișa de înscriere scanată 

 să trimită prin poștă până la data de 11.03.2019 (data poștei) următoarele:  

1. acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat, ștampilat și 

înregistrat de unitatea dumneavoastră școlară)  

2. fișa de înscriere semnată  

3. lucrările artistice ale elevilor -  fiecare lucrare va fi etichetată pe 

spate astfel: titlul lucrării, nume și prenume elev, clasa, instituția, 

prof. coord. 

4. un plic autoadresat și timbrat cu minim 3 lei (pentru a vă 

restitui un exemplar din acordul de parteneriat și documentele de 

participare simpozion). Adresa de expediere: CSEI „Paul 

Popescu Neveanu” - Strada Titu Maiorescu, Nr. 2-6, 

Timișoara, județul Timiș (cu mențiunea „pentru simpozion”) 

* lucrările artistice ale elevilor nu se restituie  

 

II. CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII ŞI TERMENE 

 

 Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

- Microsoft Word, minim 3 pagini - maxim 5 pagini format A4, orientat “Portrait”, 

margini egale de 2,5 cm;  

- titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;  

- autorul/autorii lucrării se vor menţiona dedesubtul titlului. Se vor preciza titlul didactic, 

prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, 

aliniere dreapta). Nu folosiţi prescurtări; 

- textul lucrării trebuie să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de 

literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, alinere „justify”;  
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- în vederea publicării materialelor prezentate pe CD-ul cu ISBN „Teorie și practică în 

psihopedagogia specială”, fiecare lucrare trebuie să conțină obligatoriu o bibliografie 

conform normelor în vigoare. Autorii lucrărilor vor fi listați în ordine alfabetică;  

- fiecare lucrare științifică va fi însoțită de un rezumat de o jumătate de pagină scris în 

limba engleză; 

- lucrările pot avea maxim 2 autori; 

- lucrarea completă, fişa de înscriere, declarația pe proprie răspundere pentru 

originalitatea lucrărilor și acordul de parteneriat se vor trimite toate odată numai la adresa 

de e-mail: simpozionppn@yahoo.com; 

- subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele 

secţiunii pentru care este scris materialul. Exemplu NUME_PRENUME_SEC1/2/3; 

- termenul limită de trimitere a lucrărilor (atât extenso cât şi rezumatele) este de 08 

martie 2019; 

- nu se acceptă lucrări plagiate. 

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 

 

III. PREZENTAREA LUCRĂRII 

 

- tipul de prezentare ales pentru susţinerea lucrării în cadrul simpozionului este 

opţional; 

- cei care vor opta pentru susţinerea lucrării la simpozion în format PowerPoint 

sunt rugaţi, ca până la data de 15 martie 2019 să trimită fişierul PowerPoint 

(prezentarea lucrării) la adresa de e-mail simpozionppn@yahoo.com ; 

- persoanele care vor susţine lucrări în cadrul simpozionului, indiferent de secţiunea 

aleasă, vor avea la dispoziţie aparatura necesară desfăşurării în cele mai bune 

condiţii a prezentărilor; vă vom sta la dispoziţie cu: videoproiector, ecran pentru 

proiecţie, PC şi persoană care oferă asistenţa tehnică necesară; 

- cei care vor opta pentru orice alt tip de prezentare a lucrării înafară de PowerPoint 

sunt rugaţi să ne contacteze în vederea stabilirii condiţiilor optime de desfăşurare 

a acestei activităţi; 

mailto:simpozionppn@yahoo.com
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- indiferent de forma aleasă pentru prezentarea lucrării, durata în care trebuie să se 

încadreze fiecare susţinător este de maxim 10 minute. 

 


