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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Simpozion internațional 

”Teorie și practică în educația incluzivă” 

 

 

SCOP  

 

Valorificarea experiențelor din mediul școlar incluziv în abordarea problematicii elevilor cu 

cerințe educative speciale. 

 

OBIECTIVE 

 

• Dezvoltarea educaţiei incluzive, ca proces permanent de îmbunătăţire a activității instituţiei 

şcolare în vederea susţinerii participării la educație a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi; 

• Promovarea exemplelor de bune practici din învăţământul special, special integrat și 

învățământul de masă; 

• Creșterea eficienţei profesionale şi stimularea colaborării dintre cadrele didactice  din 

învaţământul special şi special integrat, învățământul de masă, alți profesioniști, familii și 

comunitate, cu accent pe promovarea atitudinilor pro-incluzive (valorizarea/aprecierea diversității 

grupului școlar). 

• Dezvoltarea competențelor de exprimare culturală prin diferite forme de manifestare artistică 

în spiritul toleranţei şi acceptării. 

 
GRUP ŢINTĂ 

 

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul special, cadrelor didactice din 

școlile de masă și/sau integratoare, kinetoterapeuților, profesorilor consilieri şcolari, psihologilor, 

logopezilor, medicilor, mediatorilor școlari, asistenților sociali, părinților, studenților, asociațiilor și 

ONG-urilor, precum și altor profesioniști implicați în asigurarea egalității de șanse pentru elevii cu 

cerințe educaționale speciale. 
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SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI 

 

 

I.  COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI METODICE: 

1. ”Tendințe și inovații privind asistența, educația și incluziunea elevilor cu CES” 

2. ”Rolul activităților extrașcolare în evoluția psihocomportamentală a elevilor” 

 

II. WORKSHOP-URI: 

1. Predarea-învățarea-evaluarea personalizată – Lect. univ. dr. Claudia Borca (UVT 

Timișoara); 

2. Creativitate și diversitate în activitățile educative – prof. Delia Cîrneci-Gorun, prof. Cristina 

Mariș, prof. Adriana Lăzăruțiu, prof. Diana Pisică, prof. Damaris Pungilă, prof. Andreea Trif 

(C.Ș.E.I. ”Paul Popescu-Neveanu” Timișoara); 

3. Educația outdoor – Clasa fără pereți – prof. Anișoara Avram, prof. Dana Doogaru, prof. 

Ancuța Dragotă, prof. Sorina Lucan, prof. Grațiela Marcu, prof. Arina Milko (C.Ș.E.I. ”Paul 

Popescu-Neveanu” Timișoara);  

4. Educația incluzivă și nevoile speciale – modele de bună practică – prof. Alina Ardelean, prof. 

Delia Dancu, prof. Cosmina Ianoș, prof. Gabriela Nuțaș, prof. Ileana Pantalir, prof. Mihaela 

Scheibling (C.Ș.E.I. ”Paul Popescu-Neveanu” Timișoara); 

5. Valorificarea proiectelor europene în practica educativă – exemple de bune practici din 

învățământul special – prof. Oana Marinescu, prof. Cristina Moșoni (C.Ș.E.I. ”Al. Roșca” 

Lugoj). 

 

III. EXPOZIȚIE CONCURS-SECȚIUNE DESTINATĂ ELEVILOR: 

”Prietenie, diversitate, incluziune”– concurs de lucrări cu caracter artistic (tehnică la alegere). 
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DETALII LOGISTICE ŞI ADMINISTRATIVE 
 

I. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA (PREZENŢA) LA SIMPOZION 

- se realizează prin completarea formularului de înscriere disponibil la: 

https://forms.gle/NhW4oiBr6FD5oYnq8 

 

- VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI CERINȚELE ACESTUI REGULAMENT.  

Documentele care nu vor fi denumite și întocmite corespunzător, nu vor putea fi  înregistrate; 

- data limită pentru înscriere este 2 IUNIE 2022; 

- persoanele care participă la simpozion fără lucrare de specialitate, trebuie să completeze 

formularul de înscriere online cu datele cerute; 

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

lucrare poate avea maxim 2 autori) trebuie: 

➢ să completeze datele cerute în formularul de înscriere online și să trimită pe 

adresa de email lucrari.simpozion@gmail.com următoarele documente: 

-    document word care să conțină rezumatul lucrării în limba engleză 

(max. ½ pag) și lucrarea de specialitate (max. 10 pag); 

-  materialul Power Point PPT (daca se dorește acest mod de prezentare) 

Documentele vor fi denumite astfel:  

NUME_PRENUME_Titlul lucrării de specialitate 

NUME_PRENUME_Titlul prezentării Power Point 

➢ să prezinte fizic lucrarea cu care se înscrie dacă este din Timișoara.  

Persoanele din alte localități pot să opteze pentru prezentarea lucrării online 

conectându-se pe link-ul ce va fi transmis la adresa de email menționată în 

formularul de înscriere. 

 

- persoanele care participă doar la secțiunea dedicată elevilor, trebuie să completeze 

formularul de înscriere online și să trimită la adresa de email expozitie.neveanu@gmail.com 

următoarele documente: fotografiile lucrărilor elevilor.  

Cei care sunt din TIMIȘOARA aduc lucrările în format fizic. Fiecare fotografie va fi 

denumită astfel: NUME_PRENUME profesor_NUME_PRENUME elev_CLASA _titlul 

lucrării artistice. 
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II. CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII ŞI TERMENE 

 

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

- Microsoft Word, minim 3 pagini - maxim 10 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini       

normale;  

- titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 12, boldat, centrat; 

- autorul/autorii lucrării se vor menţiona dedesubtul titlului. Se vor preciza funcția 

didactică, numele  și prenumele, 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”; 

- în vederea publicării materialelor prezentate pe CD-ul cu ISBN „Teorie și practică în 

educația incluzivă”, 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; 

- termenul limită de trimitere a lucrărilor este de 2 iunie 2022, ora 23:00. 

 
ATENŢIE !!! 

Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice sau fără bibliografie. 

 

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE LUCRĂRI ARTISTICE 

 

Participanţi: Elevi - ciclul primar  

             - ciclul gimnazial  

 

Lucrările, formularul de înscriere online și acordul de parteneriat se trimit până în data de 

03.06.2022 la adresa de email expozitie.neveanu@gmail.com. Fiecare fotografie va fi denumită astfel: 

NUME_PRENUME profesor_NUME_PRENUME elev_CLASA _titlul lucrării artistice. Cei care 

sunt din TIMIȘOARA aduc lucrările și  în format fizic. 

Lucrările artistico-plastice sau practice, în tehnică la alegere (desen, pictură sau colaj) trebuie să  

surprindă orice aspect legat de temă. Lucrările scanate/fotografiate vor fi validate, sortate și arhivate de 

către organizator. 
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Lucrările vor avea formatul A3 sau A4 , iar în colţul din dreapta al lucrării (nu pe verso) se va 

regăsi următoarea  etichetă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări. 

La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe cicluri școlare (primar/gimnazial) şi pe categorii 

de lucru: desen, pictură, colaj sau varia. 

Lucrările trebuie să fie originale, realizate de participanţi şi să nu mai fi fost premiate la alte 

concursuri similare. 

Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care să încurajeze 

persecutarea persoanelor pe considerente de rasă, opinie, naţionalitate, sex, profesie sau de altă natură. 

Nu se acceptă în concurs lucrările care conţin caractere sau elemente cenzurate, elemente 

defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel şi pot ofensa persoane sau 

grupuri de persoane. 

Juriul, stabilit pentru fiecare secțiune,  va fi format din 3-5 membri: reprezentanți din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș, profesor de arte plastice, profesori din serviciile educaționale 

incluzive (profesor itinerant/de sprijin și profesori psihopedagogi) 

Criteriile de evaluare vor fi: 

• încadrarea în temă; 

• creativitatea și originalitatea; 

• impactul vizual și comunicativ. 

Notarea și premierea 

Juriul va acorda punctajul, conform criteriilor de evaluare de mai sus. Punctajul va fi cuprins 

între 1 și 10 puncte pentru fiecare criteriu în parte. Punctajul final pentru fiecare lucrare reprezintă suma 

punctajelor primite.  La această secţiune se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune. Juriul poate decide: 

oferirea a două sau mai multe locuri I, II sau III, în cazul unor punctaje egale şi oferirea de menţiuni sau 

premii speciale, cu condiţia ca totalul premiilor oferite să nu depăşească 25 % din totalul participanţilor. 

 

 

Titlul:______________________________ 

Elev/elevi:__________________________ 

Clasa:______________________________ 

Prof. Coord.:________________________ 

Şcoala:_____________________________ 
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IV. DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI ȘI PREZENTAREA LUCRĂRII 

 
 

- 05 iunie2022 - organizatorii simpozionului vor trimite link-ul pentru prezentare online 

(participanților din alte localități decât TIMIȘOARA) pe adresele de e-mail comunicate în 

formularul de înscriere (vor fi admise doar lucrările care respectă cerințele precizate); 

- 06 iunie 2022 – desfășurarea simpozionului - începând cu ora 12.00 

- indiferent de forma aleasă pentru prezentarea lucrării (PPT sau prezentare liberă), durata în 

care trebuie să se încadreze fiecare susţinător este de maxim 10 minute. 

 
V. TRIMITEREA MATERIALELOR SIMPOZIONULUI 

 
 

- organizatorii vor transmite documentele electronice care atestă participarea la simpozion pe 

adresa            de e-mail specificată în formularul de înscriere al fiecărui participant; 

- expedierea materialelor mai sus menţionate se va face până la sfârșitul anului școlar 2021-

2022, conform datelor specificate în formularul de înscriere. 

 

  PERSOANE DE CONTACT 

 

• Înscriere: 

➢ Suciu Adelina: 0770 168 317 / adelinasuciu@yahoo.com 

• Comunicări științifice: 

➢ Pantalir Ileana: 0775 537 826 / ileanapantalir@yahoo.com 

• Workshop-uri: 

➢ Trif Andreea: 0726 930 333 / reea_ra@yahoo.com 

• Concurs lucrări artistice: 

➢ Lucan Sorina: 0746 916 401 / sorinalucan@yahoo.com 
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