
 

 

 

  



 

 

 

 

Data desfășurării: 27.03.2015 

Locul de desfășurare: Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea 

Istoric: Simpozionul se află la aV-a ediție, manifestările anterioare bucurându-se de 

numeroase participări ale cadrelor didactice din județele Vâlcea, Olt, Gorj, Dolj și Mehedinți. 

Scopul: Simpozionul are drept scop reuniunea profesorilor consilieri școlari, profesorilor 

logopezi, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat, asistenților sociali, 

mediatorilor școlari, cadrelor didactice din învățământul de masă într-un cadru prielnic 

dialoglui transdisciplinar, care are ca direcție invstigarea dimensiunilor multiple ale 

cercetării științifice și didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific. Se are în vedere 

dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale și cadre didactice. 

Obiective:  

1. Cunoaşterea noilor direcţii şi orientări didactice aplicate în învăţământ; 

2. Optimizarea calităţii educaţiei prin demersuri didactice interactive, centrate pe elev; 

3. Analiza și promovarea metodelor moderne specifice consilierii educaționale/ 

logopediei; 

4. Dezvoltarea unor abilități de comunicare și interrelaționare între mediatori școlari și 

asistenți sociali; 

5. Valorificarea  opiniilor şi a valenţelor creative ale cadrelor didactice. 

G r up  ţ in t ă :  cadre didactice din învăţământul preuniversitar: profesori consilieri 

școlari, profesori logopezi, psihopedagogi, cadre didactice din învățământul special și 

special integrat, asistenți sociali și mediatori școlari. 

Număr de participanți estimat: 120 de persoane 

Rezultate așteptate: 

- Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice în vederea creşterii calităţii  

învăţământului preuniversitar; 

- Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preuniversitarar; 

- Îmbogăţirea experienţei didactice a participanților. 

Coordonatorii simpozionului:  



 

 

 

 

1. Prof. Ion Gherghinaru – Inspector Școlar General I.S.J. Vâlcea 

2. Prof. Ion Liviu Vlădescu - Inspector Școlar General Adjunct I.S.J. Vâlcea 

3. Prof. Andra Bică – Director C.C.D. Vâlcea 

4. Prof. Florentina Cristina Nicula – Director C.J.R.A.E. Vâlcea 

5. Prof. Maria Georgescu – Coordonator C.J.A.P. Vâlcea 

Comisia de organizare:  

1. Prof. Florentina Cristina Nicula – Director C.J.R.A.E. Vâlcea 

2. Prof. Maria Georgescu – Coordonator C.J.A.P. Vâlcea 

3. Andreea Iuliana Lațiu – profesor consilier școlar C.J.A.P. Vâlcea 

4. Claudia Bălteanu – profesor consilier școlar C.J.A.P. Vâlcea 

5. Ec. Brândușa Iordăchescu – contabil C.J.R.A.E. Vâlcea 

6. Ing. Gineta Constantinescu – secretar C.J.R.A.E. Vâlcea 

7. Simona Hârjabă – secretar C.J.A.P. Vâlcea  

8. Alexandra Bratu – documentarist C.J.R.A.E. Vâlcea 

9. Cristina Denisa Bălțatu – asistent social C.J.R.A.E. Vâlcea 

10. Valentin Adrian Oprea – informatician C.J.R.A.E. Vâlcea 

 Comisie de evaluare lucrări: 

1. Georgescu Maria - Coordonator C.J.A.P. Vâlcea 

2. Lațiu Andreea Iuliana – profesor consilier școlar C.J.A.P. Vâlcea 

3. Bălteanu Claudia – profesor consilier școlar C.J.A.P. Vâlcea 

Modalități de diseminare: CD cu ISSN 

Secțiuni de comunicări și referate: 

 Secțiunea I:   ”Metode și tehnici moderne în consilierea școlară/ logopedie”; 

Secținea a II-a:  ”Sistemul Educațional Special și Special Integrat în context european”; 

 Secținea a III-a: ”Mediatorul școlar/ asistentul social – factor determinant în 
reducerea absenteismului școlar”; 

 

 

Regulament de participare: 



 

 

 

 

1. Sesiunea de comunicări se adresează consilierilor școlari, logopezilor, mediatorilor școlari, 

asistenților sociali și cadrelor didactice din învățământul special și special integrat. 

2. Expedierea lucrării, numele și prenumele autorului/ autorilor (nu mai mult de doi autori 

pentru o lucrare), școala, adresa exactă, numărul de telefon, precum și modul de 

participare (directă sau indirectă) se va face până la data de 23.03.2015; 

3. Simpozionul se va desfășura fără finanțare din partea Ministerului Educației Naționale. 

Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea prin e-mail la adresa 

alexandrabratu31@yahoo.com, persoană de contact: Bratu Alexandra, profesor 

documentarist CJRAE Vâlcea, tel. 0762273940. 

4. Lucrările pentru simpozion vor fi întocmite astfel: redactarea lucrărilor se va face pe 

format A4, cu diacritice, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text 

aliniat ”justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 bold), centrat, la 

două rânduri de titlu se va scrie numele autorului și instituția (Times New Roman 14), la 

două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), 

bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: nume și prenume 

autor, titlul lucrării, editura, localitatea apariției, anul, pagina; mărimea lucrării 2-4 

pagini. 

5. Persoanele care nu participă la simpozion vor primi certificatul prin poștă; 

6. Pentru cadrele didactice participante din judeţ, prezenţa este obligatorie; 

7. Materialele prezentate se vor realiza în concordanță cu tematica secțiunii alese; 

8. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu publica articolele care nu respectă standardele 

de calitate. 

Recomandăm ca toate lucrările să conțină contribuții personale. 

 

Persoană de contact:  

Bratu Alexandra, e-mail: alexandrabratu31@yahoo.com 

           Telefon: 0762273940 

 

Anexa 1 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

„DIALOGURI DESPRE EDUCAŢIE” 

EDIŢIA a V-a 

 

Subsemnatul / subsemnata …………………………………………………… 

profesor/învăţător/…………… la…………………………………………………… 
 
din localitatea…………………………….., jud…………………………………......... 
 
particip la Simpozionul „DIALOGURI DESPRE EDUCAŢIE” – ediţia aV-a,  
 
la: 
 Secțiunea I   

 
 Secțiunea aII-a      

 
 Secțiunea aIII-a 

 
cu lucrarea…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………….. 

Participare directă (cu prezentare lucrare) 

Participare indirectă   

 

Data……………                                       Semnătura…………………………..     

 


