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SCOP: 

Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la 

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1.Identificarea modalităţilor optime de intervenţie în vederea prevenirii și reducerii abandonului 

școlar. . 

2. Dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea stimulării şi recuperării elevilor cu CES prin 

intermediul activităţilor interactive şi nonformale 

3.Ȋmbunătățirea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor cu nevoi speciale 

 

ECHIPA DE PROIECT: 
 

COORDONATORI PROIECT: Szocs Emese, Dobrean Maria-Viorica, Cornea Adriana, 

Gârbuleț Anda 

 

 

 

PARTENERI: 

Proiect realizat cu sprijinul Consiliul Județean Covasna 

Asociația Cadincas 

ISJ Covasna 

Școli din județul Covasna 

 

DURATA: octombrie – decembrie 2019 

 



Simpozion cu tema „Strategii de lucru eficiente în integrarea școlară a copiilor cu CES”  
Grup țintă: cadre didactice din județul Covasna din învățământul tradițional și învățământul 

special. 

Înscrierea cadrelor didactice participante la simpozion se va face pe baza fișei de înscriere. 

Fiecare cadru didactic va trimite on-line fișa de înscriere cu lucrarea, până la data de 15 noiembrie 

2019, la adresa de email concursbasme@yahoo.com, cu care va participa la simpozion, ce va avea 

loc pe data de 25 noiembrie 2019, ora 15.00, la Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, Sfântu 

Gheorghe. Lucrările simpozionului se vor publica într-o revistă cu ISSN, oferind exemple de bune 

practici pentru cadrele didactice din județul Covasna. Persoanele participante la simpozion vor 

primi diplome de participare. 

Redactarea lucrării se va face în Microsoft Office Word 2007/2013, format A4, scris la un rând, 

Times New Roman 12, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify); 

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

 La două rânduri sub titlu se va scrie numele și prenumele cadrului didactic și școala 

 La un rând sub școală, se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman, l2), la 

1,5 rânduri (2-3 pagini).  

 

Persoane de  contact: Gârbuleț Anda, telefon 0742856525 

  



 

Anexă 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Secțiunea 2 

 Simpozion Județean ,,Diversitate și egalitate” 

 

Numele cadrului didactic: 

Unitatea școlară: 

Localitatea: 

Titlul lucrării: 

Tel. 

E-mail: 

Participare: directă........../indirectă........ 

LUCRAREA PENTRU SIMPOZION 

 




