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ARGUMENT: 

Experiența dobândită în activitățile terapeutice și didactice cu copiii cu tulburări de 

limbaj demonstrează că reușita acestora este corelată îndeosebi cu nivelul competențelor cadrului 

didactic și ale terapeutului, dar ea nu poate fi deplină fără implicarea și colaborarea unei întregi 

echipe. De aceea, o colaborare strânsă între profesorul logoped şi educatoare, învăţători, 

profesori şi părinţi este de natură să optimizeze dezvoltarea limbajului şi a comunicării, 

integrarea copilului în mediul educaţional şi social, precum şi progresul său şcolar.  

Simpozionul prilejuieşte împărtăşirea unor experienţe cât mai diverse de colaborare între 

logopezi și educatori/ învățători, în vederea prevenirii şi corectării tulburărilor de limbaj ale 

copiilor, dobândirea de noi informaţii cu caracter teoretic şi aplicativ, precum şi schimbul de 

bune practici între specialişti din instituții și zone ale țării diferite și din Republica Moldova. 

 

 

 

 



 

 

           GRUP ŢINTĂ: 

 

           Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul de masă, învățământul 

special și special integrat (C.J.R.A.E., centre logopedice, C.S.E.I., şcoli speciale, educatori şi 

învăţători), care doresc să împărtăşească experienţa acumulată şi reuşitele colaborărilor în 

 vederea prevenirii şi corectării tulburărilor de limbaj ale copiilor. 

 

           OBIECTIVE: 

 

• valorificarea experienţei în domeniul educării şi corectării limbajului; 

• dobândirea de cunoştinţe noi, teoretice şi practice; 

• schimb de informaţii între specialişti, între logopezi şi educatori/ învăţători; 

• promovarea exemplelor de bune practici în prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj. 

 

            INVITAŢI: 

 

- Sînziana Burcea - psiholog clinician principal, psihoterapeut adlerian, specialist în educație 

parentală și supervizor în psihologie clinică, coordonatorul Centrului de Terapie Intensivă 

Timpurie pentru Copilul Cu Autism și Familia Sa - Being MySelf, din Piatra Neamț, în curs de 

acreditare ca centru Mifne România.  Are o experiență de peste 15 ani în terapia copilului cu 

autism și 10 ani de când a introdus în România conceptul de abordare holistică în autism. 

 

- Irina Andreea Chiriac (Bădeancă) - psihoterapeut, psihopedagog special și logoped, formator 

acreditat ALR (Asociația logopezilor din România). Lucrează de 11 ani cu copii cu autism, 

coordonând și implementând programe de intervenție comportamentală și de 8 ani ca logoped. 

 

- Silvia Şalgău Aniţei - psihoterapeut adlerian, specialist VML (Verbal Motor Learning), 

terapeut în cadrul Centrului Being MySelf, Piatra Neamț. 

 

- Tatiana Reaboi, Victoria Pistrui, Ala Solonaru (Republica Moldova) - psihopedagogi la 

Instutiția de Educație Timpurie nr. 153 Chișinău, unde implementează programe de reabilitare a 

vederii copiilor cu dizabilități vizuale. 

 

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul Tehnic de Comunicații ,,N.V. Karpen”, strada 

Mioriței, nr. 76, Bacău 

 

           MANIFESTĂRI ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI: 

 

CONFERINŢE: 

-  Sînziana Burcea - ,,Abordarea holistică în autism. Metoda Mifne (Proiectul Mifne 

România)”  

-  Silvia Şalgău Aniţei - ,,Terapia apraxiei în tulburarea de spectru autist - tehnici de 

intervenţie (verbal motor learning)” 

 



WORKSHOP-URI: 

         - Irina Andreea Chiriac (Bădeancă) - ,,Metode și procedee de stimulare a limbajului oral la 

copii” 

         - Maria-Ramona Petrea, Irina Gabriela Stoicescu - ,,Jocuri şi exerciţii creative în terapia 

logopedică” 

 

 

           PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

 

 9.00 - Festivitate de deschidere - cuvânt de salut din partea organizatorilor și a invitaților 

 9.30 - 10.30 - Workshop ,,Jocuri şi exerciţii creative în terapia logopedică” , moderatori 

Maria-Ramona Petrea, Irina Gabriela Stoicescu 

 10.30 - 12.30 - Conferința ,,Abordarea holistică în autism. Metoda Mifne (Proiectul Mifne 

România)”, speaker Sînziana Burcea  

 12.30 - Pauză de cafea 

 13.00 - 14.00 - Conferința ,,Terapia apraxiei în tulburarea de spectru autist - tehnici de 

intervenţie (verbal motor learning)”, speaker Silvia Şalgău Aniţei 

 14.00 - 16.00 - Workshop ,,Metode și procedee de stimulare a limbajului oral la copii”, 

moderator Irina Andreea Chiriac (Bădeancă) 

 16.00 - 17.00 - Prezentare lucrări în plen 

 17.00 - Concluzii, festivitatea de încheiere 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 

       Înscrierea se va face electronic, pe baza Fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea 

dovezii de plată a taxei de participare şi a lucrării, în ataşament, pe  adresa de e-mail 

simpozionlogopedie2016@gmail.com, în perioada 01 - 28. 04. 2019.  

       Participarea poate fi directă sau indirectă. Opţiunea de participare indirectă este valabilă 

doar pentru persoanele din alte judeţe ale ţării, cu condiţia trimiterii unei lucrări de 

specialitate. Pentru persoanele din judeţul Bacău, participarea directă este o condiţie 

obligatorie. Acestea pot participa cu sau fără lucare la manifestările simpozionului. 

 

        Paricipanții indirecți vor primi prin Poșta română mapa simpozionului (diploma de 

participare cu lucrare și Cd-ul ISBN cu lucrările simpozionului), în termen de 15 zile, pe adresa 

menționată în Fișa de înscriere. 

 

       Participanții direcți la simpozion vor primi: 

- diplomă de participare simpozion național 

- diplomă de publicare a lucrării în volum cu ISBN 

- CD-ul cu lucrările simpozionului 

- diplome de participare la workshop-uri 
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TAXA  DE PARTICIPARE:  

- 40  lei/ persoană pentru participare indirectă 

- 50 lei/ persoană pentru participare directă 

- 65 lei/ persoană pentru participare directă, cu masa de prânz inclusă 

Vă rugăm să specificați în Fișa de înscriere dacă optați pentru masa de prânz în regim 

catering (meniu aperitive calde și reci). 

- pe mandatul poştal vor fi menționate numele şi prenumele tuturor colegilor pentru care se 

face plata, în cazul în care suma trimisă depăşeşte 40 lei; menţionaţi şi un  număr de telefon 

la care puteţi fi contactat; 

- taxa va fi achitată prin MANDAT POŞTAL sau TELEGRAFIC,  pe ADRESA:  

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 31, Str. Bicaz nr. 3, cod 600316, Bacău, 

județul Bacău, pe numele Bârgăoanu Daniela (Telefon: 0742005819). 

 
 

SECȚIUNI LUCRĂRI: 

  

1. Educarea limbajului, formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare la copii. 

2. Metode și tehnici moderne în terapia tulburărilor de limbaj. 

3. Instrumente de lucru, elaborate personal, pentru corectarea tulburărilor de limbaj 

4. Bune practici de colaborare în prevenirea/ corectarea tulburărilor de limbaj  

 

- Lucrările care nu respectă tematica pe secțiuni nu vor fi acceptate! 

- Fiecare lucrare poate avea maximum doi autori;  

- Lucrarea va conţine maximum cinci pagini și minimum trei referințe bibliografice; 

- Autorii îşi vor asuma în totalitate responsabilitatea pentru conținutul și originalitatea 

lucrării.  

 

 

CERINŢE  DE  REDACTARE A LUCRĂRILOR: 

 

- lucrarea va fi editată în format A4, orientat portret; 

- titlul,  autorul şi instituţia unde funcţionează autorul se vor scrie cu majuscule, font Times 

New Roman , size 12, Bold; 

- tehnoredactare  text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 Normal, la 

1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc; 

- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice!  

Vă rugăm să acordaţi atenţie şi să  respectaţi toate aceste cerinţe de redactare! 

 

 

PERSOANA DE CONTACT pentru lucrări: prof. logoped Parascan Iulia-Andreea

e-mail:simpozionlogopedie2016@gmail.com tel: 0726698281 
 

 

Vom fi onoraţi de participarea dumneavoastră la această  manifestare! 
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