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Către,  

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL NEAMŢ 

 

 

În atenţia doamnelor/domnilor directori  

şi a doamnelor/domnilor consilieri educativi  

 

 
Vă informăm că în ziua de 25 mai 2018 se va desfăşura, la Colegiul Naţional „Ştefan 

cel Mare” Târgu Neamţ, Simpozionul ştiinţific „Omul fiinţă raţională – între normalitate şi 

anormalitate”, ediţia a XI-a, înscris în CAEJ Neamţ, poziţia 103, şi vă rugăm să asiguraţi 

transmiterea informaţiilor către elevii, cadrele didactice şi nedidactice din unitatea 

dumneavoastră şcolară. 

DIRECTOR, 



                  

 

 

“OMUL, FIINŢĂ RAŢIONALĂ - ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE” 

SIMPOZION JUDEŢEAN- EDIŢIA A XI-A 

 

 

Scopul manifestării: 

 Simpozionul va constitui un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi disemninarea informaţiilor din 

domeniul biologiei, filosofiei, istoriei, logicii, psihologiei şi religiei, cunoaşterea preocupărilor şi 

realizărilor cadrelor didactice şi elevilor în domeniile tematicii manifestării, iniţierea de noi contacte între 

specialişti, instituţii din judeţ şi din ţară, crearea de parteneriate educaţionale şi de cercetare, stimularea 

creativităţii elevilor, realizarea unor proiecte şi participarea la programe europene. 

 

Argument  

    Considerăm că este esenţial ca în contextul actual, când omul ca fiinţă biopsihosocială este 

permanent supusă influenţelor de tot felul, să punem accentul pe informare, conştientizare, abordare 

investigativă şi pragmatică a ceea ce înseamnă omul ca fiinţă raţională. 

 

Locaţie   

Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 67, Tîrgu Neamt, email- 

colegiulstefantgnt@yahoo.com 

 

Secţiuni 

 

Secţiunea A – Socio-umane – Omul - fiinţă axiologică, (logică, psihologie, filosofie, economie), pentru 

elevi, cadre didactice şi nedidactice. 

Secţiunea B - Istorie – Oamenii, societatea şi lumea ideilor, pentru elevi, cadre didactice şi nedidactice. 

Secţiunea C- Religie – Oameni de cultură, pentru elevi, cadre didactice şi nedidactice. 

Secţiunea D- Biologie – Misterele creierului, pentru elevi, cadre didactice şi nedidactice. 

Secţiunea E -  Abordări interdisciplinare ale temei, pentru cadre didactice şi nedidactice. 

                      ● abordari interdisciplinare ale temei simpozionului. 

                      ● metode ale predării şi evaluării în domeniul disciplinelor socio-umane, istorie,     

                         religiei şi biologiei. 

 

Nr. crt. Activităţi Termen/Luna 

1. Lansarea concursului - prezentarea regulamentului concursului 

şi a secţiunilor; 

Martie 2018 

2.  Transmiterea către participanţi a regulamentului şi a graficului 

de desfăşurare a concursului; 

Mai 2018 

3. Promovarea concursului; Mai 2018 

4. Primirea lucrărilor; Repartizarea lucrărilor pe secţiunile concursului; Mai 2018 

5. Derularea simpozionului; 25 Mai 2018 

6.  Inmânarea diplomelor. 25 Mai 2018 

7.  Expedierea diplomelor şi volumul participanţilor indirecţi. Iunie 2018 

 



                  

 

Condiţii de participare 

 

● manifestarea se adresează atât elevilor, cadrelor didactice, cât şi specialiştilor din domeniile arătate mai 

sus. 

● înscrierile se fac până la data de 20 mai 2018, prin completarea fişei de înscriere şi expedierea ei la 

persoana de contact de la fiecare secţiune. 

● cadrele didactice care doresc să participe sunt rugate să realizeze lucrarea în format Times New Roman, 

cu caracter de 12 la 1, 5 rânduri, în maximum 6 pagini cu aparat critic sau în format pps (20 de slide-uri), 

sau filmuleţ (maxim 5 minute). Lucrările trebuie transmise electronic, în timp util. Nu se percep taxe. 

Simpozionul se finalizează cu primirea de diplome şi CD-ul cu IBSN, pe care vor fi inscripţionate lucrările 

tuturor participanţilor. Pentru participanţii din judeţ, este obligatorie prezenţa la simpozion. Lucrările 

trebuie trimise până la data de 23 mai 2018 la adresa de contact a fiecărei secţiuni. Lucrarea trebuie să 

conţină semne diacritice. Rugăm ca materialul să conţină contribuţii personale pentru a ne încadra în 

normele unui real schimb de experienţă. O lucrare poate avea cel mult doi autori. 

● Denumirea fişierului virtual va conţine fişa de înscriere: Simpozion-Nume şi prenume. Fiecare 

participant este rugat să completeze câte o fişă de înscriere după modelul anexat. Participanţii care au 

nevoie de materiale suport pentru prezentarea lucrării sunt rugaţi să precizeze acest lucru în formularul de 

înscriere. 

● durata de prezentare a lucrărilor nu poate depăşi 10 minute. 

● cazarea profesorilor şi a elevilor se va face contra cost şi la solicitarea acestora.  

 

Program  25 mai 2018 

 

09.30-10.00- Primirea invitaţilor. 

10.00-10.30-Deschiderea simpozionului. 

10.30-13.00-Prezentări pe secţiuni. 

13.00-14.00-Pauză de cafea. 

14.00-17.00-Prezentări pe secţiuni. 

17.00-18.00- Evaluare. Premiere. Închiderea. 

 

Organizatori- contact 

 

Coordonator-prof.  Elena Ioniţă - 0742087518, e-mail- ionita_2008_elena@yahoo.com 

Secţiune A - Prof. Loredana Bompa - 0757094289, e-mail- danuca2004@yahoo.com   

             Prof. Virginia Moşneagu – 0742135170;Prof. Anca Corduneanu –  0770702194 

Secţiune B - Prof. – Cucoş-Grigore Adina 0747698880, e-mail- adinacucos@gmail.com  

Secţiune C - Prof. Elena Ioniţă – 0742087528, e-mail- ionita_2008_elena@yahoo.com 

Secţiune D - Prof. Trofin Manuela - 0741992609, e-mail- manuelatfn@yahoo.com 

Secţiune E - Prof. Carp Octavian - 0740245989, e-mail- tavicarp@yahoo.com 

- Prof. Anca-Livia Radu - 0740245989, e-mail- ancutaradu@yahoo.com 

- Secretar şef - Cîrjă Gheorghiţă - 0741717309, e-mail- gheorghitacirja@yahoo.com 

- Laborant - Acsinia Angelica - 0720014206, e-mail- angelaacsinia@yahoo.com 

mailto:manuelatfn@yahoo.com
mailto:tavicarp@yahoo.com
mailto:ancutaradu@yahoo.com
mailto:gheorghitacirja@yahoo.com
mailto:angelaacsinia@yahoo.com


                  

 

Parteneri 

 

ISJ Neamţ 

Primăria Tîrgu Neamţ 

Consiliul Local Tîrgu Neamţ 

Protopopiatul Tîrgu Neamţ 

 

Invitaţi  

 

Vasile Harpa - primarul oraşului Tărgu Neamţ 

Vasile Apopei – viceprimarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Elena Laiu – inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Neamţ 

Ioan-Romeo Roman - profesor, inspector şcolar socio-umane şi activităţi educative 

Elena Preda - profesor, inspector şcolar-istorie 

Mihai Giosan - profesor, inspector şcolar - religie 

Pr. Lect. Dr. Paul Cezar Hârlăoanu– Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, Iaşi 

Pr. Neculai Axentioi - Protoiereu, Protopopiatul Tîrgu Neamt 

         

 

 

                              Director,                                                                             Coordonator simpozion, 

               Prof. Adina-Raluca Margine                                                                Prof. Elena Ioniţă 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

Simpozionul judeţean 

OMUL, FIINŢĂ RAŢIONALĂ,  

 ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE. 

EDIŢIA A XI-A  

25 MAI 2018 

 

Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Tîrgu Neamţ 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

NUMELE ŞI  

PRENUMELE ........................................................................................................... 

SPECIALITATEA.......................................................................................................... 

ADRESA DE DOMICILIU: Str. ......................................nr. ......................................  

Bloc ........................ scara .............. etaj ............ ap. .................................................... 

cod poştal ............................... localitate ....................................................................... 

judeţ  / sector.................................................................................................................... 

TELEFON FIX / MOBIL................................................................................................. 

E-MAIL............................................................................................................................ 

Elev         □                Profesor        □ 

ŞCOALA.......................................................................................................................... 

ADRESA ŞCOLII ………………………......................................................................... 

TELEFONUL ŞCOLII ……………………..................................................................... 

LOCALITATEA................................................................................................................ 

JUDEŢUL / SECTORUL................................................................................................... 

 

TITLUL LUCRĂRII....................................................................................................... 

SECŢIUNEA: ............................................................................................................... 

MODUL DE PARTICIPARE: 

- CU LUCRARE - DIRECT, prin susţinerea lucrării (obilgatoriu pentru cei din Neamţ) 

   - INDIRECT, prin trimiterea lucrării 

- FĂRĂ LUCRARE 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:  

- CALCULATOR 

- VIDEOPROIECTOR 

- ALTELE (precizaţi care) 

 

Completarea tuturor spaţiilor este obligatorie. 


