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Conferinţa Naţională de psihopedagogie specială şi consiliere şcolară 

(cu participare internaţională) 
 

„SCRII pSihoPEdagog, CIteşti speciaAL –  
Arta consilierii şi integrării copiilor în familie, şcoală, viaţă” 

Ediţia a II-a 

 

20-21.02.2015, Oradea 
 

Dorind să oferim profesorilor din învăţământul special şi special integrat, logopezilor şi psihologilor 
şcolari, dar şi altor cadre didactice şi specialişti oportunitatea unui schimb de experienţă şi exemple 
de bune practici, vă invităm să vă înscrieţi cu prezentări directe, indirecte sau tip poster la secţiunile 
conferinţei şi vă propunem o gamă variată de workshop-uri, conform programului: 
 
Vineri, 20.02.2015 
8.30-9.00 Primirea participanţilor. Distribuirea mapelor 
9.00-11.00 Sesiune plenară 

- Cuvânt  introductiv - prof. Alina Vese, inspector de specialitate la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Bihor  

- Prelegeri susţinute de invitaţii speciali: prof. univ dr. Elena Bonchiş, 
prof.univ.dr.Vasile Preda, prof.univ.dr.Vasile Marcu, conf.univ.dr.Traian 
Vrăsmaş, conf. univ.dr.Cecilia Sas,  conf.univ.dr.Ioan Chelemen, 
conf.univ.dr.Adrian Roșan, conf.univ.dr.Valentin Cosmin Blândul, 
lector.univ.dr.Karla Peter, lector.univ.dr.Daniela Roman 

11.00-11.30 Pauza de cafea 
Prezentarea lucrărilor pe secţiuni 11.30-13.30 

1.Direcţii de 
acţiune în 
abilitarea şi 
reabilitarea copiilor 
cu cerinţe 
educative speciale  

2.Provocări ale 
integrării copiilor 
cu cerinţe 
educative speciale  
 

3.Consilierea 
copiilor şi părinţilor 
în contextul 
parteneriatului 
şcoală-familie-
comunitate 

4.Rolul proiectelor 
educaţionale şi a 
activităţilor non-
formale în 
dezvoltarea 
personalităţii copiilor 



13.30-14.30 Pauza de masă/Stand de carte 
Workshop 14.30-16.30 

Cerinţele educaţionale speciale în Europa - conf.univ.dr.Traian Vrăsmaş (CCD) 

16.30-17.00 Pauza de cafea 

Workshop-uri 17.00-19.00 
Emoţii bune? Emoţii 
rele? Sau...doar 
emoţii. Dezvăluirea, 
primul pas spre 
acceptarea şi 
adecvarea propriilor 
emoţii - psihoterapeut 
Luminiţa Felezeu – 
formator în 
psihodramă 
(CCD+COPSI) 

Starea de bine – o 
prioritate pentru fiecare -
lector. univ. dr. Mioara 
Salloum sub 
coordonarea 
prof.univ.dr.Doru Vlad 
Popovici  
(CCD+COPSI) 

Strategii metacognitive utilizate 
în predarea disciplinelor din 
domeniul "Limbă şi comunicare" 
- lect.univ.dr.Adela Bradea, 
conf.univ.dr. Valentin Cosmin 
Blândul (CCD) 

 
Sâmbătă, 21.02.2015 

Workshop-uri 9.00-11.00 
În sprijinul copilului prin familia lui - lector 
univ.dr.Daniela Roman, prof.consilier 
şcolar Mihaela Levai, prof.psihopedagog 
Oana Tuduce, prof.psihopedagog Monica 
Szabo (CCD+COPSI) 

Probleme de conduită la elevi. Modalităţi 
specifice de intervenţie - conf.univ.dr. 
Delia Bârle, lector.univ.dr.Laura Bochiş  
(CCD+COPSI) 

11.00-11.30 Pauza de masă/Stand de carte 

Workshop-uri 11.30-13.30 

Rolul terapiilor prin mediere artistică  în 
dezvoltarea unei personalităţi complexe -
lector univ dr. Daniela Roman,  
prof.psihopedagog Teodora Pantazi, 
prof.psihopedagog Carmen Ilisie,  
prof.psihopedagog Lavinia Gorgan 
(CCD+COPSI) 

Învăţarea prin joacă - motivul pentru care 
copiii adoră logopedia - conf. univ dr. 
Monica Secui,  prof.psihopedagog Laura 
Hărdălau, prof.psihopedagog Geta 
Laslou, prof.psihopedagog Melinda 
Deneș ( CCD+COPSI) 

13.30-14.00 Evaluarea conferinţei.  
Tombola cu premii 

 
Locația conferinței va fi Centrul Cultural Posticum  (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26, www.posticum.ro) 
 
Taxele conferinţei se vor achita prin ordin de plată în contul Asociației Naționale a Profesorilor 
Psihopedagogi Orizont, RO33BTRL00501205E49226XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala 
Oradea, anterior trimiterii formularului on-line.  

- 30 Ron - participare ca audient (include: mapa de participare, pauza de cafea) 
- 50 Ron - participare cu lucrare (maxim 3 autori, taxa se plăteşte individual de către fiecare autor 
şi include pentru fiecare participant: mapa de participare, broşura cu rezumate, pauza de cafea/ 
cheltuieli de expediere a diplomelor în ţară)  

- 35 Ron - participare la workshop (taxa se achită pentru fiecare workshop selectat; înscrierea la 
workshop-uri este condiţionată de înscrierea la conferinţă ca audient sau cu lucrare) 

- 30 Ron - participare la workshop (pentru membrii asociaţiilor partenere cu cotizaţia plătită la zi) 
- 100 Ron - participare COPSI (se achită suplimentar, o singură dată, de către psihologii cu drept 

de liberă practică, care doresc să obţină credite) 



Conferinţa este organizată cu sprijinul Casei Corpului Didactic Oradea şi este în curs de 
acreditare la Colegiul Psihologilor din România.  
Toţi participanţii pot opta pentru oricare dintre workshopurile propuse, cu condiţia ca acestea să nu se 
desfăşoare în acelaşi interval orar şi li se vor elibera adeverinţe CCD atât pentru participarea la 
conferinţă, cât şi pentru participarea la workshop-uri.  
Membrii COPSI vor primi şi diplome cu credite pentru participarea la conferinţă şi pentru workshop-
urile acreditate COPSI, la care participă (numărul de credite va fi anunţat înainte de finalizarea 
perioadei de înscriere). 
 
Înscrierea la conferinţă se poate face prin completarea formularului on-line  

(https://docs.google.com/forms/d/1LMZTFLcFSRzU-fK0iJsHuUixI20Bkg2P48MrQv1G5Nw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link) 

până la data de 31 ianuarie 2015.  
 
Rezumatele lucrărilor, solicitate în fişa de înscriere vor fi publicate în broşura cu ISBN a conferinţei. 
 
Lucrările în extenso, în limba română, vor fi trimise pe adresa 
revistapsihopedagogieispeciale@gmail.com pînă la data prezentării, 20 februarie 2015 şi vor fi 
publicate în Nr. 5/2015 al Revistei Psihopedagogiei Speciale (ISSN 2285-5572), în urmaevaluării 
pozitive realizate de recenzorii revistei.  
Detalii privind tehnoredactarea:  

- Paper size: B5, margini de 2 cm; 
- Font - Times New Roman, Font size - 12, Line spacing - 1,5; 
- Titlul lucrării cu majuscule în limba română şi limba engleză; 
- Numele şi prenumele autorului/autorilor, funcţia, instituţia, adresa de e-mail; 
- Abstract – 10 -15 rânduri, în limba engleză; 
- Cuvinte cheie - maxim 5; 
- Bibliografia menţionată la finalul articolului se va regăsi şi în text. Bibliografia din text - nume 

autor, an, pagina (în cazul în care este un citat) [ex. (Bonchiş, 2006, p. 74) sau (Mark, 1987, 
apud Bonchiş, 2006)]; Bibliografia finală - nume, iniţială prenume, an, titlul lucrării (italic), editură, 
oraş, [ex. Bonchiş, E. (2006). Teorii ale dezvoltării copilului, Editura Dacia, Cluj Napoca]; 

- Numărul maxim de pagini – 5-7 pagini; 
- Articolele scrise fără diacritice şi fără a respecta regulile de tehnoredactare, vor fi respinse! 

Revista va putea fi comandată şi achiziţionată ulterior. 
 
Locația conferinței este Centrul Cultural Posticum  (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26, www.posticum.ro) 
 
Participanților din afara localității, organizatorii le pot facilita cazarea și masa, în următoarele condiții: 
Cazare la Centrul Cultural Posticum – locația conferinței (Oradea, Str. Teiului, Nr. 26) 

- Loc în camera single, cu baie – 25 Euro/cameră (cu micul dejun inclus) 
- Loc în camera dublă, cu baie– 40 Euro/cameră (cu micul dejun inclus) 
- Loc în cameră 3 paturi, cu baie – 45 Euro/cameră (cu micul dejun inclus) 
- Loc în cameră 4 patruri, cu baie – 48 Euro/cameră (cu micul dejun inclus) 

Cazare la Căminul Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea – 15 minute la pas de locația conferinței 
(Oradea, str. Avram Iancu, Nr. 10)  

- Loc în cameră 3 paturi – 50 Ron/pat (exclusiv cazarea, fără micul dejun) 
Masa de prânz (ciorba, carne cu garnitură, salata) se poate servi la Centrul Cultural Posticum – 
locația conferinței – 20 Ron/persoană 
Rezervările pentru cazare şi masă se fac prin completarea fișei de înscriere, iar plata se face în ziua 
conferinței la locația aleasă. 
 



Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la tel. 0766790055 – Teodora Pantazi, preşedinte 
Asociaţia CES; tel 0742151041 – Sanda Turcuş, preşedinte ANPPO şi la adresa de e-mail: 
conferintaces@gmail.com sau puteţi accesa site-ul: www.anpporizont.ro.  


