UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
CATEDRA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
organizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ






PARTENERI:
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
APDI Humanitas
Asociaţia VITA

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
9-10 decembrie 2017,
Sala Radisson Blu Leogrand
Adresa: Mitropolit Varlaam 77







DIRECŢII TEMATICE:
Aspecte teoretico-metodologice privind incluziunea socio-educațională a persoanelor cu
dizabilități.
Asistența complexă: psihopedagogică și socială a studenților cu dizabilități în învățămîntul
superior.
Strategii de dezvoltare a sistemului de tip incluziv/inovativ condiționat de calitatea cadrelor.
Asistenţa didactico-metodică în instruirea studenţilor cu dizabilităţi.
Asistenţa socio-psihologică a studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale.

REDACTAREA LUCRĂRILOR:
Titlul dactilografiat cu majuscule, centrat pe partea de sus a paginii.
Informaţii despre autor/autori (numele, prenumele, titlul ştiinţific, gradul didactic şi
instituţia în care activează) dactilografiate la un interval după titlu, pe dreapta colii.
Rezumatul în limba română/engleză. Volumul până la 500 de semne.
Textul 5-7 pagini, dactilografiat pe coli format A4, Word Times New Roman, caractere
– 12, interval între rânduri – 1,5, câmpurile de sus şi jos – 2 cm, dreapta – 1,5 cm, stînga – 3cm.
Referinţele bibliografice – conform standardului naţional SM ISO 690:2012.
Articolele vor fi expediate la adresa: nataliacibotaru15@gmail.com

DETALII:
Conferința este organizată în cadrul Proiectului “Incluziunea educaţională şi socială a
tinerilor cu dizabilităţi în învăţămîntul superior”, cu cifrul 15.817.06.14F.
TAXĂ DE PARTICIPARE NU SE SOLICITĂ
 Cheltuielile de transport și de cazare vor fi suportate de către participanți.
 Limbile oficiale - română, engleză, rusă (sau o altă limbă de circulaţie internaţională)
 Termen limită:
- expedierea formularului de înregistrare nu mai târziu de 01 decembrie 2017
- prezentarea articolelor - 20 noiembrie 2017
Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate şi
onorarea termenului-limită de prezentare a acestora.
Prezenţa Dvs. va contribui la creşterea ţinutei academice a manifestării noastre.
DATE DE CONTACT:
Str. Ion Creangă 1, Chișinău 2069
Tel. de contact: 022240740
022637416
069771346
e-mail: apdi@humanitas.md

