ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE PRIN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI SERVICII DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
ÎN CONTEXT EUROPEAN

INFORMAȚII GENERALE
PRIVIND ORGANIZAREA CONFERINȚEI
I. SECȚIUNI
1. Profesionalizare în practica managerială
2. Consilierea școlară - proces de dezvoltare personală și profesională
3. Practica logopedică între conștientizare și corectare
4. Abordarea diferențiată a educabilului în context formal/nonformal
5. Strategii de integrare a copiilor cu CES în învățământul de masă
6. Program de formare profesională a psihologilor cu drept de liberă
practică avizat de Colegiul Psihologilor din România ,,Evaluarea
psihopatologică pe axa I și axa II” (10 ore) prin Asociația FORMAPSY
Număr de credite acordat: 10 credite

II. CATEGORII DE BENEFICIARI
La Conferința internațională ,,ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE PRIN
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI SERVICII DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
ÎN CONTEXT EUROPEAN” sunt invitați să participe: personal didactic din învățământul
preuniversitar/ universitar, personal din domeniul asistenței și protecției sociale, specialiști
din domeniile abordate în secțiunile din cadrul conferinței, studenți, în calitate de:
1. Participant direct cu lucrare - persoana care elaborează, transmite lucrare și este
prezentă la activitățile din agenda conferinței
2. Participant direct fără lucrare- persoana care este prezentă la activitățile din agenda
conferinței
3. Participant indirect cu lucrare- persoana care elaborează și transmite lucrarea, dar nu
este prezentă la activitățile din agenda conferinței

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
10 mai 2019- termenul limită pentru înscrierea și trimiterea lucrărilor (participanți direcți/
indirecți)
15 mai 2019- termenul limită de înscriere pentru participarea directă la conferință (participanți
direcți fără lucrare)
15 mai 2019- termenul limită de înscriere la Programul de formare profesională a psihologilor cu
drept de liberă practică avizat de Colegiul Psihologilor din România ,,Evaluarea psihopatologică
pe axa I și axa II” (10 ore) prin Asociația FORMAPSY
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-

Persoanele care doresc să participe direct/indirect cu lucrări la conferinţă:
-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 mai
2019. 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 conferinţă fără lucrare
formularul de înscriere și participare la conferinţă ( vezi www.cjraearad.ro )

-

Persoanele care doresc să participe atât la lucrările conferinței cât și la Programul de formare
profesională a psihologilor cu drept de liberă practică avizat de Colegiul Psihologilor din
România ,,Evaluarea psihopatologică pe axa I și axa II” se vor înscrie și vor achita
participarea separat, pentru fiecare activitate.

IV.

vor completa

CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRII:

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 conferinţă (cu
respectarea condițiilor de tehnoredactare și a termenului de transmitere).
Lucrările transmise și materialele elaborate în cadrul Conferinței vor fi publicate la
Editura PRO Universitaria din București (editură pe lista A2 a CNATDCU – domeniul
Științe sociale (editură cu prestigiu recunoscut) și acreditată categoria B din partea CNCS).
Fiecare lucrare trebuie să se încadreze în una dintre tematicile celor 6 secțiuni abordate în
cadrul conferinței.
 Lucrarea va conține minimum 4 pagini și maxim 9 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 menţiona 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 menţionate la finalul lucrării, în ordine alfabetică:
autorul, numele lucrării, editura, localitatea, anul. Titlul cărţii din care a fost preluată
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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 “Invăţământul preşcolar”, nr.3-4/2006
o http://www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limba
ATENŢIE !!!
 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.

V. INFORMAȚII FINANCIARE:

Organizarea conferinței va fi susţinută financiar de către participanţi prin taxa de participare la
conferință, care va acoperi costurile pentru:
-

în cazul participanților indirecți (100 lei/lucrare)
-tipărirea și expedierea diplomelor de participare;
-editarea și expedierea volumului cu ISBN conținând lucrările conferinței, în
format electronic pe adresa specificată de beneficiar în formularul de
înscriere;

-

în cazul participanților direcți fără lucrare – 50 lei/personă
-tipărirea diplomei de participare- înmânată la încheierea Conferinței;

-

în cazul participanților direcți cu lucrare- (80 lei/lucrare)
-tipărirea diplomei de participare
-editarea și expedierea volumului cu ISBN conținând lucrările conferinței, în
format electronic pe adresa specificată de beneficiar în formularul de
înscriere;

- în cazul participanților care optează și pentru parcurgerea Programului de formare
profesională a psihologilor cu drept de liberă practică avizat de Colegiul Psihologilor din
România ,,Evaluarea psihopatologică pe axa I și axa II” (10 ore) în data de 1 iunie
2019, în intervalul orar 8.00-18.00 taxa de participare este de 350 lei
Volumul Conferinței Internaționale ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE PRIN
MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL
ȘI
SERVICII
DE
ASISTENȚĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN – ediția a II-a, în format letric –
se poate obține în baza unei comenzi. Informațiile privind comanda, achiziționarea,
prețul și modalitatea de transmitere vor fi publicate pe site-ul www.cjraearad.ro după
data de 20 mai 2019.
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Beneficiază de GRATUITATE:
- angajații CJRAE Arad în cazul participării directe fără lucrare, iar în cazul angajaților
CJRAE Arad participanți cu lucrare, taxa este de 50 lei.
Participanții care doresc cazare și 3 mese/ zi (29/30 mai, 30/31 mai, 31 mai/1 iunie 2019) sunt
rugați să bifeze opțiunea din formularul de înscriere. Organizatorii oferă opțiunea de cazare la
Hotel*** AKADEMOS din Arad -cost pensiune completă/zi 180 lei camera single ( cazare și 3
mese) și 250 lei camera dublă ( cazare și 3 mese, 125 lei/persoană/zi). Costurile privind
serviciile de cazare și masă se achită la recepția hotelului, în perioada conferinței. Ocuparea
locurilor la cazare se va realiza în ordinea înscrierii și achitării taxei de participare. Nu se
acceptă vouchere de vacanță!

Taxa de participare la conferință se va achita prin virament bancar, în contul
Centrului de consiliere și psihoterapie pentru părinți și copii EQILIBRIUM:
Cont IBAN în RON: RO60RZBR0000060016723956 deschis la Raiffeisen
Bank, Ag. Arad
Cu mențiunea ( în funcție de situație) –participare directă/indirectă cu
lucrare/fără lucrare conferință 30 mai-1 iunie 2019, numele si prenumele
participantului/participanților.
Pentru a vă putea înscrie este obligatorie logarea la un cont –gmail. Dovada
achitării taxei de participare este obligatoriu să o atașați în momentul completării
formularului de înscriere. In cazul în care plata taxei de participare s-a efectuat pentru
mai multe persoane, fiecare va atașa dovada plății.
Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, în intervalul orar
9.00-14. 00, la nr. de tel. 0257.214570 – dna. Adriana MEZIN

Participarea dumneavoastră la această manifestare, ne onorează!
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