
 
 
 
 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 2 BISTRIŢA 

VĂ INVITĂ LA 

 
 

SIMPOZIONUL  NAŢIONAL 
 
  

ABORDĂRI ALE EDUCAŢIEI 
FORMALE ŞI NONFORMALE 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL INCLUZIV 
                                                          
 
 

Ediţia a XII-a 
 
 

în data de  
 

28 martie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
28 Martie 2014, C.S.E.I Nr. 2 Bistriţa, Str. Toamnei, Nr. 2, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 

 
REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
    
1. Fiecare persoană va trimite, până la data de 9 Martie 2014, pe adresa de mail csei2bn@yahoo.com 
următoarele:  • lucrarea (documentul va avea numele autorului: ex. Popescu Ion); 
  • fişa de înscriere completată; 

• copie scanată după dovada plăţii. 
 
2. Pe site-ul unităţii (www.csei2bn.ro, secţiunea Anunţuri) se va actualiza zilnic, la ora 9.00, lista cu 
numele persoanelor care s-au înscris cu o zi înainte. Verificaţi ca datele să fie corect scrise. Dacă sunt 
erori, contactaţi-ne telefonic. 
 
3. Taxa de participare la simpozion este de 35 RON pentru fiecare persoană şi va fi achitată la sediul 
instituţiei sau prin virament în contul de Trezorerie RO43TREZ1015004xxx000106, codul fiscal 
4426867, pe adresa instituţiei (Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2, str. Toamnei, nr. 2 bis, cod 
poştal 420171, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud), până la data de 9 Martie 2014.  
   
4. Se admit maxim 2 participanţi pe o lucrare. O persoană poate participa cu maximum două lucrări. 
 
5. Lucrările trebuie să fie scrise cu diacritice.  
 
6. Lucrările vor fi realizate în format A4, margini de 2,5, font Times New Roman, 12, spaţierea la un 
rând. Titlul se va scrie cu majuscule, bold, centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul, titlul 
ştiinţific/funcţia didactică şi instituţia (Bold); la două rânduri de numele autorului începe redactarea 
textului. 
 
7. Bibliografia se va redacta conform următorului model, autorii fiind inseraţi în ordine alfabetică:  
 
 Creangă I., 2002 , Amintiri din copilărie, Editura Orizont, Bucureşti.  
 La sfârşit vor fi indicate eventualele surse informatice.  
 
8. O lucrare va avea maxim 5 pagini. Paginile nu vor fi numerotate. 
 
9. Nu sunt acceptate lucrări plagiate. Descoperirea aceluiaşi fragment de text preluat în una sau mai 
multe lucrări, fără indicarea clară şi corectă a sursei, implică respingerea materialelor trimise spre 
publicare. 
 
10. Persoanele înscrise la simpozion pot trimite o lucrare artistică reprezentând un produs curricular 
utilizat sau rezultat în activităţile formale sau nonformale, realizată în orice tip de tehnică: acuarelă, 
tempera, modelaj, colaj etc., care va fi expusă la expoziţia "În lumea cunoaşterii", realizată cu ocazia 
simpozionului. Lucrările artistice trimise nu se returnează. Participarea cu lucrare artistică se 
recompensează cu diplomă de participare. 
 
11. Participanţii vor primi diplome de participare şi CD cu ISBN ce va cuprinde lucrările prezentate  
în cadrul simpozionului. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica în volumul Simpozionului doar 
acele lucrări care respectă condiţiile de tehnoredactare şi corespund criteriilor de calitate din punct de 
vedere ştiinţific. 
 
13. Pentru participare indirectă, mapa, CD-ul şi diploma vor fi trimise prin poştă la adresa indicată în 
fişa de înscriere. 
 

 



PROGRAM 
 
12.00 – 13.00 Primirea invitaţilor 

13.00 – 13.30  Deschiderea oficială a Simpozionului 

13.30 – 14.00 Vizitarea expoziţiei de carte şi de produse curriculare "În lumea cunoaşterii” 

14.00 – 14.15  Pauză de cafea 

14.15 – 15.30  Dezbateri pe secţiuni: 

              1. Particularităţi ale educaţiei incluzive 

              2. Exemplificări de bune practici şi modele educaţionale incluzive susţinute în medii  

                  formale şi nonformale                                     

15.30 – 16.00  Evaluarea desfăşurării activităţilor Simpozionului şi  concluzii 

16.00 - Servirea mesei 

 

 

 

Relaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon:  

Paula Molnar:       0263 237233, 0745 791909 

Emanuela Boldorea:     0742 915907 

 e-mail: csei2bn@yahoo.com 


