ASIGURAREA EGALIT

II DE ANSE PRIN MANAGEMENT EDUCA IONAL I SERVICII DE ASISTEN
ÎN CONTEXT EUROPEAN

PSIHOPEDAGOGIC

INFORMA II GENERALE
PRIVIND ORGANIZAREA CONFERIN EI
I. SEC IUNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesionalizare în practica managerial
Consilierea colar –proces de dezvoltare personal i profesional
Practica logopedic între con tientizare i corectare
Evaluarea psihoeduca ional a copiilor cu CES
Formal i nonformal în educa ie - programe europene
Strategii de integrare a copiilor cu CES în înv mântul de mas

II. CATEGORII DE BENEFICIARI
La Conferin a interna ional ,,ASIGURAREA EGALIT II DE ANSE PRIN
MANAGEMENT EDUCA IONAL I SERVICII DE ASISTEN
PSIHOPEDAGOGIC
ÎN CONTEXT EUROPEAN” sunt invita i s participe: personal didactic din înv mântul
preuniversitar/ universitar, personal din domeniul asisten ei i protec iei sociale, speciali ti
din domeniile abordate în sec iunile din cadrul conferin ei, studen i, în calitate de:
1. Participant direct cu lucrare - persoana care elaboreaz , transmite lucrare i este
prezent la activit ile din agenda conferin ei
2. Participant direct f r lucrare- persoana care este prezent la activit ile din agenda
conferin ei
3. Participant indirect cu lucrare- persoana care elaboreaz i transmite lucrarea, dar nu
este prezent la activit ile din agenda conferin ei

III. CONDI II DE PARTICIPARE:
10 decembrie 2017- termenul limită pentru înscrierea și trimiterea lucrărilor (participanți direcți/
indirecți)
30 noiembrie 2017- termenul limită de înscriere pentru participarea directă la conferință
(participanți direcți fără lucrare)
-

Persoanele care doresc să participe direct/indirect cu lucr ri la conferin ă:
-vor completa toate rubricile formularului de înscriere on–line (vezi www.cjraearad.ro)
-vor trimite lucrarea pe adresa de email confcjraearad@gmail.com până la data de 10
decembrie 2017. In subiectul emailului vor preciza secțiunea la care se încadrează lucrarea
iar în conținut vor preciza numele și prenumele autorului/lor și titlul lucrării. Lucrarea va fi
atașată în format Microsoft Office Word 2003.

-

Persoanele care doresc să participe direct la conferin f r lucrare vor completa:
- formular de înscriere și participare la conferin ă ( vezi www.cjraearad.ro )
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CERIN E PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCR RII:

Lucrările vor fi elaborate în limba română sau în limba engleză/ limba franceză/ limba germană.
Se va edita un volum cu ISBN, în care vor fi publicate toate lucrările înscrise la conferin ă (cu
respectarea condițiilor de tehnoredactare și a termenului de transmitere).
Fiecare lucrare trebuie s se încadreze în una dintre tematicile celor 6 sec iuni abordate în
cadrul conferin ei.
 Lucrarea va conține minimum 3 pagini.
 Documentul va fi tehnoredactat în Microsoft Office Word 2003.
 Formatul va fi A4, orientat “Portrait”.
 Marginile vor fi: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos.
 Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat.
 Autorul/Autorii lucrării vor men iona după titlu la două rânduri: profesia, prenumele
şi numele, instituția de proveniență, localitatea (font normal, Times New Roman, 12,
boldat, aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări!
 La două rânduri după specificarea autorilor se va elabora un rezumat al lucrării (1015 rânduri), în limba engleză (font italic, Times New Roman, 12, aliniere stângadreapta).
 Textul lucrării va fi scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1 rând, aliniat
stânga-dreapta.
 Reprezentările grafice vor avea dimensiunile maxime: 100x80 mm, centrat.
 Sursele bibliografice vor fi men ionate la finalul lucrării, în ordine alfabetică:
autorul, numele lucrării, editura, localitatea, anul. Titlul căr ii din care a fost preluată
informația va fi scris cu litere italice. Sursele preluate de pe internet se vor regăsi la
finalul listei bibliografice.
Exemplu:
o Vernon, A., Dezvoltarea inteligenței emoționale-Educație rațional-emotivă,
Editura ASCR, 2006
o ***Revista “Invă ământul preşcolar”, nr.3-4/2006
o http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba
ATEN





IE !!!
Nu sunt acceptate lucrările tehnoredactate fără semne diacritice!
Autorii lucrărilor își asumă deplina responsabilitate pentru conținutul acestora.
O lucrare poate avea cel mult 2 autori.
Pentru participanții direcți cu lucrări, nevorbitori de limbă română, se asigură traducerea
prezentării lucrării în plen/pe secțiuni din limba engleză/franceză/germană în limba română,
la cerere.
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V. INFORMA II FINANCIARE:

Organizarea conferinței va fi sus inută financiar de către participan i prin taxa de participare la
conferin , care va acoperi costurile pentru:
-

-

în cazul participanților indirecți (60 lei/lucrare)
-tipărirea și expedierea diplomelor de participare;
-editarea și expedierea volumului cu ISBN conținând lucrările conferinței, în
format electronic;
în cazul participanților direcți fără lucrare – 30 lei/personaă
-tipărirea diplomei de participare
în cazul participanților direcți cu lucrare- (40 lei/lucrare)
-tipărirea diplomei de participare
-editarea și expedierea volumului cu ISBN conținând lucrările conferinței, în
format electronic;

Beneficiază de GRATUITATE:
- angajații CJRAE Arad în cazul participării directe fără lucrare!
- Directorii CJRAE din țară în cazul participării directe fără lucrare!
- Pesoanele care solicită cazare și cele 3 mese pe /zi în cazul Hotelului AKADEMOS
Arad!
Pentru aceste categorii de persoane, în cazul în care doresc să transmită spre publicare
lucrări în cadrul conferinței, taxa de publicare a lucrărilor este de 30 lei/lucrare.
Participanții care doresc cazare și 3 mese/ zi (14/15 decembrie, 15/16 decembrie, 16/17
decembrie 2017 ) sunt rugați să bifeze opțiunea din formularul de înscriere. Organizatorii oferă
opțiunea de cazare la Hotel*** AKADEMOS din Arad (cost pensiune completă/zi 137 lei).
Costurile privind serviciile de cazare și masă se achită la recepția hotelului, în perioada
conferinței.

Taxa de participare la conferință se va achita prin virament bancar, în contul
Centrului de consiliere i psihoterapie pentru p rin i i copii EQILIBRIUM:
Cont IBAN în RON: RO60RZBR0000060016723956 deschis la Raiffeisen
Bank, Ag. Arad
Cu men iunea ( în func ie de situa ie) –participare direct /indirect cu
lucrare/f r lucrare conferin 15-17 dec. 2017
Not : se va men iona pe mandatul poştal numele şi prenumele autorului/autorilor
lucrării
Este obligatorie confirmarea depunerii prin trimiterea unei copii a ordinului de
plată CU MENŢIUNEA – PARTICIPARE CONFERIN
– 15-17 decembrie 2017
prin :

FAX: 0257-214570

sau

E-mail: confcjraearad@gmail.com
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PERSOANE DE CONTACT:


Toderici Ovidiu

0752099366



Tămășan Petrușca

0740506707



Coșarbă Editha

0726716772

Participarea dumneavoastr la aceast manifestare, ne onoreaz !
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