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PROGRAMUL CONFERINȚEI - 30.03.2018 

830–900 Primirea participanţilor şi înmânarea mapelor. 

900–915 
Festivitate de deschidere. Cuvânt de salut din partea organizatorilor: director CSEI Arad 

Piroș Olimpia, vicepreședinte CJ Boghicevici Claudia, președinte Asociația Alianța pentru 

Copii Arad Krasznay Angela Gema, , inspector școlar de specialitate Cojocariu Amalia 

Roxana, conf univ. dr. prodecan Facultatea de Științe ale educației, Psihologie și asistență 

socială Tiberiu Dughi  

915–1015 
Bob VAN de PUTTE                     - Appreciative leadership. A way of being. 

Activitate on-line 

1015–1045 
Expert în educație și asistență socială Călin DRĂGOI - Managementul de risc în școlile 

speciale și incluzive. Impactul factorilor de risc specifici și instituționali              

Activitate on-line                               

1045–1100 Pauză de cafea 

1100–1200 
Psiholog, psihoterapeut Annalisa CAGIA – Bisogni Educativi Speciali: buone prassi per       

l’inclusione               

Activitate on-line 

1200–1215 
Conf. univ. dr. Carolina BODEA HAȚEGAN  - Relația dintre limbajul oral și limbajul 

scris/citit- implicații logopedice 

Activitate on-line 

1215–1230 
Lect. asociat dr. Raluca TRIFU 

Aspecte specifice ale prevenției și intervenției logopedice timpurii  

Activitate on-line 

1230–1430 Pauză de masă 

1430 – 1630 
Director Etelka 

CZONDI 

și psiholog 

Ramona 

ANTONIE 

 

Surdocecitatea –

elemente esențiale! 

 

 

 

 

Activitate on-line 

Expert în 

educație și 

asistență 

socială Călin 

DRĂGOI 

 

Managementul 

de caz. PIP – 

Checklists în 

monitorizarea 

și gestionarea 

setting-urilor 

de intervenții 

individualizate 

 

Activitate on-

line 

Lect. univ.  dr. 

Mioara 

SALLOUM 
 

Sensibilizare, 

empatie, și 

implicare 

emoțională în 

relaționarea cu 

persoanele cu 

dizabilități 

Psihoterapeut 

Svetlana 

Zagorka 

HRIȚCU 

 

Rolul 

integrării 

plurisenzoriale 

în corectarea 

limbajului   

 

 

 

 

 

Activitate on-

line 

Lect. asociat 

dr. Raluca 

TRIFU 

 

Tehnici și 

metode de 

intervenție 

pentru 

întârzierea în 

dezvoltarea 

limbajului 

 

 

 

 

Activitate on-

line 

1630–1645 Pauza de cafea – Tombolă Jucării Vorbărețe 
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1645-1845 
Bob VAN de 

PUTTE 
Implementing 

the appreciative 

way of being in 

your daily 

practice 

 

 

 

 

 

Activitate on-

line 

Psiholog, 

psihoterapeut 

Annalisa CAGIA 

Supporto 

Specialistico 

Pomeridiano agli 

studenti con disturbi 

dell aprendimento 

(Suport special after 

– school pentru 

elevii cu tulburări 

de învățare) 

 

Activitate on-line 

Conf.univ.dr. 

Florica FAUR 

 

 

Banda desenată- 

posibilă formă de 

recuperare a 

lecturii 

 

 

 

Psiholog, 

psihoterapeut, 

autor 

Angela 

Carmen 

PLACINTAR 

 

Practici ale 

stimei de sine 

 

 

 

 

Activitate on-

line 

Conf. univ. dr. 

Carolina 

BODEA 

HAȚEGAN 
 

Întârzierea în 

dezvoltarea 

limbajului-direcții 

de abordare 

multidimensionată 

 

 

 

Activitate on-line 

 

INFORMAȚII FINANCIARE:  
 Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către participanți prin taxa de participare 

care va acoperi costurile pentru:  

- tipărirea diplomelor de participare  

- taxele poştale percepute pentru expedierea certificatelor participanţilor din alte judeţe 

și alte țări  

Taxa în sumă de: 

- 50 lei/persoană – participare directă  cu sau fără lucrare 

- 50 lei/persoană – participare on-line  cu sau fără lucrare 

- 50 lei/persoană – participare indirectă cu lucrare 

- 40 lei/persoană - pentru lucrările cu 2-3 autori 

Membrii Asociaţiei Alianţa pentru Copii Arad: 

- 40 lei/persoană - participanţi cu sau fără lucrare/ direct sau online 

- 35 lei/persoană -  pentru lucrările cu 2-3 autori  

- 20 lei pentru studenți 

- masa de prânz 15 lei (opțional) doritorii sunt rugați să bifeze opțiunea din formularul de 

înscriere. 

 

 Notă: se   va   menționa   pe   mandatul   poștal  numele  și  prenumele  tuturor  persoanelor  pentru  

care se face plata. 

 

 Plata se va face prin:  

 virament bancar  în contul ONG Asociaţia ”Alianţa pentru Copii” Arad, CIF 6526943  

 

RO 93 RNCB 0015030340460001BCR Arad 

 

 direct, la sediul ONG Asociaţia ”Alianţa pentru Copii” Arad, str. Căpitan Ignat nr.10  

 

cu mențiunea – taxă participare conferință- 30 martie 2018. 
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Este obligatorie confirmarea depunerii prin trimiterea unei copii a ordinului de 

plată CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE CONFERINȚĂ - 30  martie 2018 prin:  

FAX:    0257-280301                       E-mail: csei.perfectionare@yahoo.com 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

Termenul limită înscriere și trimitere a lucrărilor  (pentru participanții cu lucrare) - 20 martie 2018  

Termenul limită de înscriere pentru participanții fără lucrare - 25 martie 2018 

 

 La conferinţă pot participa toţi cei interesaţi de valorificarea experienţei în domeniul educării şi 

corectării limbajului, educării copiilor cu tulburări de comportament din învățământul 

preuniversitar, cu/fără lucrare participare directa sau indirectă, dar și cu/fără lucrare participare în 

varianta on-line. 

 

- Persoanele care doresc să participe cu lucrări la conferinţă: 

- vor completa formularul de înscriere on–line la toate rubricile (vezi 

http://www.aliantacopiiar.ro/ sau http://www.cseiarad.ro/) 

- vor atașa lucrarea în momentul completării formularului de înscriere la rubrica   

ÎNCARCĂ LUCRARE până la data de 20 martie  2018. 

 

- Persoanele care doresc să participe la conferinţă în varianta on-line vor completa: 

- formular de înscriere conferinţă și  

- formularul de înscriere pentru varianta on-line a conferinţei. 

- formularul de înscriere pentru participarea on-line se va primi pe mail-ul personal în dimineața 

zilei de 30 martie  2017. 

 

- În şcolile din care participă mai multe cadre didactice la conferinţă, iar  ordinul de plată este 

pe numele unei singure persoane (pentru toţi participanţii din şcoala respectivă), vă rugăm să 

trimiteţi pe e-mail: lucrările,  ordinul de plată şi un tabel nominal cu: numele şi prenumele 

cadrelor didactice participante, şcoala, titlurile lucrărilor şi secţiunea/secțiunile.  

 

- Publicarea se va face în limba română. Se va realiza un E-book cu ISSN, în care vor fi 

incluse toate lucrările înscrise la conferinţă (care respectă condițiile de tehnoredactare și 

trec de selecție). 

________________________________________________________________________________ 

CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:  

 Fișierul să fie salvat sub următoarea formă: 1_Ionela Popescu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13- reprezintă nr. secțiunii) 

 Lucrarea trebuie să conțină  minim 3 pagini;  

 Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2003; 

 Formatul să fie A4, orientat “Portrait”; 

 Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; 

mailto:csei.perfectionare@yahoo.com
http://www.aliantacopiiar.ro/
http://www.cseiarad.ro/
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 Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat (să fie diferit de 

titlul secțiunii); 

 Sub titlu să fie trecută secțiunea de care aparține lucrarea (font normal, Times New 

Roman, 12, boldat, centrat) ;  

 Autorul/Autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie 

profesia, prenumele şi numele, şcoala şi localitatea (font normal, Times New Roman, 

12, boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări.  

 

Exemplu:  

Utilizarea mijloacelor informatice în practica logopedică 

SECȚIUNEA 4: Metode și mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor 

de limbaj 

 

profesor Ionela Popescu, C.S.E.I. Arad  

 

 Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1,15 rând, aliniat 

stânga-dreapta; 

 Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă  dimensiunile: 100x80 mm, centrat; 

 Sursele bibliografice se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, 

numele lucrării, editura, localitatea, anul.  Titlul cărţii din care a fost preluată ideea 

se va scrie cu litere italice. Sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în 

finalul listei bibliografice.  

 

Exemplu:  

o Vernon, A., Dezvoltarea inteligenței emoționale-Educație rațional-emotivă, 

Editura ASCR, 2006  

o ***Revista “Invăţământul preşcolar”, nr.3-4/2006 

o http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba 

 

Persoanele cu participare directă vor primi mapă de participare la conferinţă care conține: 

 diplome de participare  

 materiale informative (program, pliante, pix) 

 material didactic  

 E-book-ul se va descărca de pe site-ul:        http://www.aliantacopiiar.ro/ 

http://www.cseiarad.ro/ 

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

            Nu se acceptă lucrări plagiate. 

 

 

Persoanele cu participare indirectă sau on-line la conferinţă vor primi prin poștă diploma de 

participare și link-ul pentru accesarea și descărcarea E-book-ului cu lucrările publicate. 

 

________________________________________________________________________________ 

LOCAŢIE: 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat nr. 10, Arad 310054, Romania  

http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba
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PERSOANE DE CONTACT:   
 

 Balaci Lavinia          0744696839 

 Crista Anamaria       0723409158 

 Onetiu Jana-Livia    0745314531 

 

Ne va onora participarea dumneavoastră la această  manifestare! 
 

Arad, 

31 martie 2016 


