CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”Paul Popescu Neveanu”
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6
Tel./Fax: +40256224663, e-mail p_neveanu@yahoo.com, web site: ppneveanutm.ro

INVITAȚIE
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
,,PAUL POPESCU NEVEANU”
TIMIŞOARA
vă invită să participați online la

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
,,Teorie şi practică în psihopedagogia specială”
EDIȚIA a IV-a, 10 iunie 2020

ORGANIZATOR
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timișoara, România

PARTENERI
• Inspectoratul Școlar Județean Timiș
• Consiliul Județean Timiș
• Universitatea de Vest din Timișoara - Facultatea de Sociologie și Psihologie
• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
• Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România
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REGULAMENT DE PARTICIPARE
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+

DETALII LOGISTICE ŞI ADMINISTRATIVE
I. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA (PREZENŢA) LA SIMPOZION
-

data limită pentru înscriere este 8 IUNIE 2020;

-

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 8
IUNIE 2020: fișa de înscriere completată și semnată electronic (sau
scanată), document word care să conțină rezumatul lucrării în limba
engleză (max. ½ pag) și lucrarea în extenso (max. 5 pag), declarația
privind originalitatea lucrării semnată elctronic (sau scanată)

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;
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- 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”;
- 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 și declarația pe proprie răspundere pentru originalitatea
lucrărilor 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;
- termenul limită de trimitere a lucrărilor este de 8 IUNIE 2020;
- nu se acceptă lucrări plagiate.
ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice sau fără bibliografie.
III. DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI ȘI PREZENTAREA LUCRĂRII
-

9 IUNIE 2020 - organizatorii simpozionului vor trimite participanților link-ul prezentării
online pe adresele de email comunicate în fișa de înscriere (vor fi admise doar lucrările care
respectă cerințele precizate)

-

10 IUNIE 2020 - Conferinţă online (webinar) - începând cu orele 15.00

-

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.

IV. TRIMITEREA MATERIALELOR SIMPOZIONULUI
- organizatorii vor transmite documentele care atestă participarea la simpozion şi cartea electronică
a simpozionului în format PDF fiecărui participant pe adresa de e-mail specificată în fișa de
înscriere;
- expedierea materialelor mai sus menţionate se va face până la sfârșitul anului 2020, conform
datelor specificate în fişele de înscriere.

