ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE
GIORGI Simina – reprezentant OMV Petrom S.A.
ANDREESCU Liliana- membru Asociaţia pentru Dezvoltare şi Educaţie “Colorful Minds”
Tg-Jiu
TULPAN Claudia-Ofelia – director C.J.R.A.E. Gorj
GORUN Sonia-Isabela – profesor consilier şcolar, C.J.A.P. Gorj / C.J.R.A.E. Gorj
BOBIC Otilia-Loredana – profesor consilier şcolar, Colegiul Tehnic “General Gheorghe
Magheru” Tg-Jiu / C.J.R.A.E. Gorj
PURECE Anişoara-Claudia – profesor logoped S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. Gorj
POPESCU Ionela – profesor consilier şcolar S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. Gorj
MEDAR Irina Elena – profesor consilier şcolar S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. Gorj
POPESCU Cristina – mediator şcolar C.J.R.A.E. Gorj
BUZERA Marius – director Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
VERDEŞ Rocselana – profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”Tg-Jiu
DAN Irina - profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”Tg-Jiu
MILOSTEANU Diana - profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
CRĂC Elena - profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
MOCANU Emilia – profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
DĂNĂRICU Carmen – profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
VULPE Carmen – profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
USCĂTESCU Ramona – profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
SARCINĂ Emanuela - profesor Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu

Invitaţi speciali
Mrejeru Marcela – Inspector Şcolar General - Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
Tulpan Claudia-Ofelia – Director - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Gorj
Neguţi Ramona – Inspector de Specialitate Învăţământ Special
Vîlceanu Valeria – Director - Casa Corpului Didactic Gorj
Baiu Nicu – Director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu
Iuliana Dimulescu – psiholog, logoped – Cabinet Individual de Psihologie Tg-Jiu
Chivulescu Flavius Nicolae – preot Catedrala „Sfinţii Voievozi” Tg-Jiu
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SIMPOZION JUDEŢEAN
„ÎNVĂŢĂMÂNTUL, O ŞANSĂ EGALĂ PENTRU TOŢI COPIII”
Motto: “Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem
mari, ne este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau
de la lucruri.”
Jean Jacques Rousseau
Organizator:
Asociaţia pentru Dezvoltare şi Educaţie “Colorful Minds” Tg-Jiu

Parteneri:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj;
Colegiul Tehnic “G-ral Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Casa Corpului Didactic Gorj

Argument:
Una din tendinţele modernizării învăţământului românesc vizează flexibilitatea
procesului instructiv-educativ pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor
fiecărui elev în raport cu propriile posibilităţi şi interese. Cadrul didactic trebuie să adapteze
întregul demers educaţional la diversitatea indivizilor şi grupurilor, evitând marginalizarea
ori excluderea socială. Educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se
adreseze tuturor copiilor, valorizând diferenţele care există între ei, de ordin cultural,
economic, religios, de ritm şi de stil de învăţare, de deficienţe posibile, de tulburări ale
învăţării şi dezvoltării individuale. De aceea, considerăm că este necesar să implementăm
strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi a comportamentelor comunităţii în spiritual
toleranţei şi nediscriminării, precum şi a educaţiei inclusive.

Scop:
O mai bună cunoaştere a problematici integrării copiilor cu cerințe educaționale
speciale în învăţământul de masă.

Obiective generale:
1. Identificarea de posibile soluţii pentru procesul integrării copiilor cu cerințe
educaționale speciale;
2. Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe referitoare la activitatea
specialiştilor participanţi;
3. Diseminarea de exemple de bune practici privind tematica abordată;
4. Consolidarea parteneriatului şcoală-familie.

Grup ţintă:
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din
judeţul Gorj, profesorilor consilieri şcolari, profesorilor logopezi, asistenţilor sociali,
mediatorilor şcolari din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj,
profesorilor/specialiştilor din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu.

Data desfăşurării: 27 septembrie 2019
Locul desfăşurării:
Colegiul Tehnic “G-ral Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, amfiteatru
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Secţiuni:
I.
II.

Sesiune de comunicări ştiinţifice
Diseminare de programe şi proiecte educaţionale. Exemple de bune practici.
(proiecte educaţionale, scenarii de consiliere individuală / de grup, studii de
caz, campanii educaţionale etc.)

Prezentare pe scurt a simpozionului
Simpozionul Judeţean „Învăţământul, o şansă egală pentru toţi copiii” este iniţiat de
către Asociaţia pentru Dezvoltare şi Educaţie “Colorful Minds” Tg-Jiu, în parteneriat cu
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, Colegiul Tehnic “G-ral
Gheorghe Magheru” Tg-Jiu şi Casa Corpului Didactic Gorj.
Acesta reprezintă una dintre activităţile proiectului “Adaptare şi transformare pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale” şi este implementat cu sprijinul OMV Petrom S.A.
Prin derularea acestui proiect se doreşte elaborarea unei strategii eficiente de promovare a
necesității integrării elevilor cu CES, astfel încât să se participe la schimbarea mentalității
referitoare la aceştia în şcoli.
La simpozion sunt invitaţi să participe cadre didactice din unităţile de învăţământ
preuniversitar din judeţul Gorj, specialişti din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Gorj, din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu şi din alte instituţii cu
responsabilităţi în domeniu. Dorim ca acest eveniment să constituie un bun prilej pentru
specialiştii din diferite sectoare de activitate în acest domeniu de a aborda probleme de
importanţă majoră pentru integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Prima secţiune a simpozionului constă într-o sesiune de comunicări ştiinţifice adecvate
temei acestuia, prilej cu care se vor realiza schimburi de idei şi se vor dobândi informaţii de
specialitate de actualitate.
În a doua secţiune a simpozionului, cea de diseminare de programe şi proiecte
educaţionale, exemple de bune practici, se vor împărtăşi experienţe din activitatea
specialiştilor cu preocupări în domeniu.

Programul simpozionului:
09,00 – 09,30 - Cuvânt de deschidere
09,30 – 11,30 - Desfăşurarea lucrărilor simpozionului în cadrul secţiunilor
Secţiunea I: Comunicări ştiinţifice
Secţiunea a II-a: Diseminare de programe şi proiecte educaţionale.
Exemple de bune practici.
11,30 – Încheierea lucrărilor

Materiale participanţi:
Mapă ce va conţine următoarele:
o CD cu ISSN cu lucrările participanţilor;
o Diplomă de participare;
o Materiale de prezentare a simpozionului.

Regulament de participare :
 Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din
tematica propusă, să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în
activitatea didactică. În funcţie de complexitate, materialele pot fi elaborate şi în
echipe de două cadre didactice;
 Pentru participarea la simpozion, nu se percepe taxă;
 Înscrierea participanţilor – termen limită 23 septembrie 2019;
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 Fişa de înscriere şi lucrarea se vor trimite pe adresa de email
simpozionsanseegale@gmail.com, în format electronic;
 Lucrarea va fi scrisă în Microsoft World, format A4, font Times New Roman, cu
diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri; titlul
va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu
se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele
autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); paginile nu vor fi
numerotate;
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, după modelul:
Numele autorului, Prima iniţială. A doua iniţială. (an). Titlul lucrării. Locul apariției:
Numele Editurii.
Numele autorului, Prima iniţială. A doua iniţială. (an). Titlul lucrării. [Online]
Disponibil pe pagina web [Accesat la data de ZZLLAAAA].;
 Lucrarea va avea maximum 3 pagini;
 Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu
respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor;
 Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute;
 Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi diplomele şi CD-ul
personal.

Anexa 1
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEŢEAN

„Învăţământul, o şansă egală pentru toţi copiii”
Date despre participant 1:
Nume,
Prenume:__________________________________________________________________
Adresă:
__________________________________________________________________________
Instituţia
__________________________________________________________________________
Telefon: ___________________ Adresă de e-mail: _________________________________

Date despre participant 2:
Nume,
Prenume:__________________________________________________________________
Adresă:
_________________________________________________________________________
Instituţia
_________________________________________________________________________
Telefon: ___________________ Adresă de e-mail: ________________________________

Date despre lucrare:
Titlul lucrării:
_________________________________________________________________________
Secţiunea:
 Sesiune de comunicări ştiinţifice
 Diseminare de programe şi proiecte educaţionale. Exemple de bună practică
Participare:
 Directă
 Indirectă
Mijloace necesare prezentării lucrării:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date de contact: Bobic Loredana – prof. consilier şcolar, tel: 0720 604 946
Vă rugăm să returnaţi fişa de înscriere completată până la data de 23.09.2019,
prin e-mail sau prin depunere directă la:
Colegiul Tehnic “G-ral Ghe. Magheru” Tg-Jiu
E-mail: simpozionsanseegale@gmail.com
Strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu 3, Târgu Jiu
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