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REGULAMENTUL 

CONFERINȚEI INTERJUDEȚENE 

Comunicarea alternativă și augmentativă în incluziunea educațională 

  Şcoala Gimnazială Specială “Sf. Mina” din Craiova, jud. Dolj, în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și alte instituții școlare  din țară organizează în data 

de 1 MARTIE 2022, începând cu orele 12.00, CONFERINȚA INTERJUDEȚEANĂ „ Comunicarea 

alternativă și augmentativă în incluziunea educațională ”, activitate desfășurată online.  

OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII/ SCOPUL: 

 Schimb de experiență între cadrele didactice din învățământul preuniversitar în ceea ce privește 

comunicarea alternativă șiaugmentativă în incluziunea educațională. 

  OBIECTIVELE URMĂRITE 

 utilizarea experienței partenerilor implicați în derularea procesului instructiv-educativ, ce are 

ca benficieri elevii cu CES. 

  analizarea nevoilor  în diferite contexte;  

  dezvoltarea de noi parteneriate care să înlesnească incluziunea educațională a elevilor cu 

CES;  

Obiectivele specifice ale activităţii  

 popularizarea exemplelor de bune practici în accesibilizarea actului didactic;   

 promovarea strategiilor privind asigurarea educaţiei de calitate în şcoala românească; 

 realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice implicate în acest demers educativ; 

 stimularea comunicării şi colaborării participanților la conferință; 

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar dornice să aplice în activitatea lor 

sisteme de comunicare alternativă și augmentativă 

Condiţii de participare: 

            Art. 1. Conferința interjudețeană „ Comunicarea alternativă și augmentativă în procesul 

incluziunea educațională” se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar implicate în 

procesul de educație al elevilor cu C.E.S.  

Art. 2.  Cadrele didactice care doresc să participe vor respecta regulamentul conferinței 

Art. 3.  Fiecare participant  îşi asumă originalitatea  lucrării transmise 

SECȚIUNI: 

1. Sesiune de referate  „ Comunicarea alternativă și augmentativă în incluziunea educațională” 

2. Exemple de bune practici în accesibilizarea actului didactic (Proiecte didactice, seturi de 

materiale didactice, materiale video, prezentări PPT, etc) 

 

ÎNSCRIERE   

Participanţii vor completa fişa de înscriere şi o vor trimite la adresa de e-mail 

conferintacomunicaresfmina@gmail.com. împreună cu lucrarea, acordul de înregistrare a conferinței, 



chitanța scanată care face dovada sponsorizării de 15 lei către Asociația PROMINA Craiova, în contul 

RO06BTRLRONCRT0443960401, deschis la Banca Transilvania Craiova și acordul de parteneriat scanat. 

 Se validează înscrierea în ordinea primirii e-mailuri-lor de înscriere și în limita a 90 de 

participanți. Se va expedia e-mail de confirmare a înscrierii de către organizatori în limita locurilor 

disponibile și link-ul de acces la activitate. 

 Este obligatorie prezența la activitatea online pentru secțiunea I, pentru secțiunea II participarea fiind  

certificată exclusiv prin trimiterea materialelor pe adresa de e-mail: 

conferintacomunicaresfmina@gmail.com 

 Un autor poate participa cu lucrare la ambele secțiuni. Nu se admit doi autori pe lucrare.  

Perioada de înscriere: 10  ianuarie-15 februarie 2022 

Cerinţe privind tehnoredactarea lucrărilor:  

 Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word;  

 Formatul să fie A4, orientat “Portrait”; 

 Marginile să fie: 2,5 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; 

 Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat; 

 Autorul lucrării se va menţiona după titlu. Se vor preciza funcția didactică, prenumele şi numele, 

instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu se admit 

prescurtări;   

 Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, aliniat stânga-dreapta; 

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

 Numerotarea figurilor să se facă în ordine utilizând Time New Roman, 9, bold, centrat;  

 Bibliografia generală utilizată se menţionează la finalul lucrării în ordine alfabetică a autorilor.  

Lucrarea, fişa de înscriere, chitanța scanată, acordul de partenriat și acordul de înregistrare a conferinței se 

vor trimite în același mail pe adresa: conferintacomunicaresfmina@gmail.com, până pe 15 februarie 2022, 

denumit cu numele persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii pentru care este scris materialul. Exemplu 

NUME_PRENUME_SEC_nr.  

Susţinerea lucrărilor: 

În cadrul grupurilor de discuţii, fiecare prezentare va beneficia de maxim 10  minute. 

Recomandăm  prezentarea succintă a conţinutului lucrării, în datele ei esenţiale, în  5 minute, pentru a dedica 

15 minute  pentru concluzii.  

Persoane de contact: 

IGNAT DIANA:0772234766,e-mail:diana.ignat12@gmail.com 

POPESCU FLOAREA-ALINA:0757073264,e-mail:alinaf.popescu@yahoo.com 

GHEORGHE ANDREEA FLORINA:0761607433,e-mail:and_k_78@yahoo.com 

Director,  

Prof. Maria Cristina CONSTANTINESCU 

 

 



Școala Gimnazială Specială „Sf Mina”, Craiova                           .................................................  

Str. G. Enescu, nr. 7                                                                          .......................................... 

Nr..........din...............                                                                       Nr..................din ................. 

 
 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 Încheiat azi …………………….. 

 1. Părţile contractante: 

           A) Şcoala Gimnazială Specială ”Sf. Mina” cu sediul pe Str. George Enescu Nr. 7, Craiova,  judeţul 

Dolj, cod poştal 200144, reprezentată prin: Director Prof. Maria Cristina Constantinescu,  şi B) 

....…………………………………cu sediul pe Str…….....…………., Nr.…, Localitatea............................ 

Judeţul…………………………., cod poştal.................................... reprezentată de 

……………………………………………...................., în calitate de Partener. 

2. Obiectul acordului de parteneriat: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea 

dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor CONFERINȚEI 

INTERJUDEȚENEE  „ Comunicarea alternativă și augmentativă în incluziunea educațională ”  în 

instituţia aplicantă  

3. Grup ţintă:  cadre didactice  

4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă : 

 - să informeze instituţiile de învăţământ despre organizarea activităţilor; 

            - să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice participante. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

            - să mediatizeze, în instituţiile de învăţământ din care face parte, şi să implice cadrele didactice în 

activităţile desfăşurate de  Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina” din Craiova 

         - să respecte regulamentul de desfăşurare al Conferinței 

5.  Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului 

şcolar 2021-2022 

6. Clauze finale ale acordului: Conferința la nivel INTERJUDEȚEAN „ Comunicarea alternativă și 

augmentativă în incluziunea educațională” face parte din categoria activităţilor de perfecţionare şi 

urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

Aplicant,                                                   Partener, 

Director, Prof.  Maria Cristina CONSTANTINESCU                                  Director, 

     

 

 

 



 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONFERINȚA INTERJUDEȚEANĂ 

 „ Comunicarea alternativă și augmentativă în incluziunea educațională” 

 Fişa de înscriere completată corect este importantă la completarea diplomelor şi la 

transmiterea materialelor prin poştă. Daca o persoana este prezentă cu lucrare la ambele secțiuni, va 

trebui să completeze câte o fișă de înscriere pentru fiecare lucrare în parte.  

DENUMIREA LUCRARII/ 

LUCRĂRILOR  

 

Instituția  

AUTOR (nume şi prenume, 

profesie) 

 

Participare Sectiunea I:  Sectiunea a II-a:  

  

 

Online 

Adresă  

Str. ______________________________________, Nr. _____,  

Bl. ________, Sc. _________, Et. _________, Ap. __________, Loc. 

_______________________,  

Jud. _______________________,  

Cod postal __________________ 

Telefon-obligatoriu  

Adresa de mail -obligatoriu  

Observații  

 

 

 

 

 

 

 



 

ACORD 

Subsemnatul......................................cadru didactic la ....................................................... , 

prin completarea formularelor de înscriere pentru participarea la Conferința interjudețeană 

”Comunicarea alternativă și augmentativă în incluziunea educațională”, îmi exprim acordul cu 

privire la prelucrarea datelor personale, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Dat fiind contextul pandemic actual și luând la cunoștință despre modalitatea de desfășurare a 

Conferinței, respectiv online,  

- îmi exprim acordul/dezacordul pentru înregistrarea audio-video a secțiunii I din cuprinsul 

Conferinței interjudețene la care am decis să particip; 

- îmi exprim acordul/dezacordul cu privire la utilizarea înregistrării , atât pentru mediatizare, cât și 

pentru publicare în mediul online ( site-ul organizatorului, distribuirea materialelor la inițiativa 

organizatorului în media și mediul online).  

 

 

 

 

 

Data :         Semnatura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prezentul acord va fi completat  și trimis împreună cu celelalte documente de înscriere   

 


