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SIMPOZIONUL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

„TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE ÎN VIAȚA CULTURALĂ A IAȘULUI”,  

Ediția a XI-a 

REGULAMENT DE ORGANIZARE și CONDIȚII DE PARTICIPARE 

(23 ianuarie 2018) 

 

1. ARGUMENT 

Orașul Iași a fost și rămâne un reper cultural și științific pentru România. Trecutul său 

bogat și personalitățile care și-au legat numele de vechiul oraș moldav sunt bune motive 

pentru a rememora trecutul și pentru a prefigura viitorul. Și poate nimeni nu a definit mai bine 

decât marele Nicolae Iorga profilul cultural al orașului nostru: „Sunt români care n-au fost 

niciodată la Iași, deși n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici nu poate să străbată 

cu înțelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviință de spiritul 

trecutului nostru care trăiește în acest loc mai viu și mai bogat decât oriunde aiurea [...]. În 

conștiința lui națională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi văzut orașul care a fost și-și zice încă 

astăzi, cu mândrie, capitala Moldovei...”.  

Acestea au fost câteva dintre argumentele care ne-au îndemnat să organizăm 

Simpozionul „Tradiție și continuitate în viața culturală a Iașului”, ajuns deja la cea de-a XI-a 

ediție. Simpozionul se adresează cadrelor didactice din instituțiile școlare din țară și/ sau din 

străinătate, din mediul preuniversitar și/sau universitar și se desfășoară la Liceul Teoretic 

„Al. I. Cuza” din Iași, pe data de 23 ianuarie 2018, începând cu ora 14.00, în cadrul 

manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Școlii. Sunt invitați reprezentanți din cadrul 

comunității locale, elevi, părinți, foști absolvenți, profesori, persoane publice din partea 

comunității locale, reprezentanți din partea ISJ Iași și din alte instituții culturale sau de 

învățământ partenere etc.  



 

2. SCOPUL 

Simpozionul „Tradiție și continuitate în viața culturală a Iașului” își propune ca prin 

aportul participanților din țară și de peste hotare să aducă în contemporaneitate și să 

reconfigureze bogatul trecut istoric și cultural al orașului nostru, prin abordări  moderne, 

consolidând statutul orașului Iași ca nucleu de cultură și civilizație. Activitatea se constituie 

astfel ca dimensiune axiologică a fiecărui profesionist din domeniul educaţiei şi culturii care 

are misiunea de a susţine demersul educativ în sensul impunerii valorilor autohtone ca 

fundament în formarea atitudinii civice a tinerei generaţii. 

 

3. SECŢIUNI: 

1. Iași – orașul școlilor; 

2. Personalități culturale și științifice ieșene; 

3. Iașiul de ieri și de astăzi. 

 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Înscrierea la Simpozion se va face până la data de 20 ianuarie 2018 prin trimiterea 

lucrării la adresa simpozion_iasulcultural@yahoo.com, însoțită de FIȘA DE ÎNSCRIERE, 

atașată prezentului regulament, pe care se specifică următoarele aspecte: Numele și prenumele 

autorului, școala (localitate/ județ); date de contact (telefon, e-mail și adresa), titlul lucrării, 

secțiunea; modul de participare: prezentarea lucrării sau trimiterea lucrării fără prezentare.  

Pentru a fi publicate în volumul simpozionului (cu ISBN), lucrările trebuie să fie 

trimise în termen, să aibă maximum doi autori, să respecte normele ortografice, să includă 

semnele diacritice și să respecte următoarele reguli de tehnoredactare:  

- maxim 4 pagini, format A5, la un rând, cu margini egale de 2 cm;  

- titlul lucrării va fi scris cu majuscule, font Times New Roman 14 Bold centrat;  

- la două rânduri sub titlu va fi scris numele autorilor și școala cu font Times New 

Roman 12 Bold Italic;  

- la două rânduri sub numele autorilor va fi inserat textul lucrării cu font Times New 

Roman 12, la un rând;  

- bibliografia va fi inclusă la finalul lucrării cu font Times New Roman 12 Italic având 

următoarea formă: Bibliografie: numele, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul, pagina.  

- în redactarea lucrării, paginile nu vor fi numerotate; 
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Responsabilitatea asupra conținutului revine autorului/ autorilor lucrărilor publicate. 

Lucrările pot fi scrise în limba română, engleză sau franceză. Participanții vor primi 

adeverințe și volumul conținând lucrările prezentate sau trimise. Prezentarea lucrărilor se 

poate realiza în PPT sau film cu ajutorul videoproiectorului. 

5. PROGRAMUL SIMPOZIONULUI: 

- 11,00 – 12,00 - Primirea participanților, a invitaților de onoare din partea comunității locale 

și a partenerilor; 

- 12,00 - 12,30 – Deschiderea evenimentului prin alocuțiunile managerilor școlii gazdă și a 

invitaților de onoare; 

- 12,30 - 14,00 – Prezentarea comunicărilor științifice înscrise la simpozion. Lucrările se vor 

prezenta în plen sau pe secțiuni, în funcție de numărul participanților.  

- 14,00 – 14,30 – Pauză 

- 14,30 – 15,30 - Schimb de bune practici între elevi și cadre didactice:  

- diseminarea impresiilor fiecărui grup de la secțiunile simpozionului și de la celelalte 

acțiuni din cadrul proiectului, adresate elevilor: Campania de promovare a patrimoniului 

cultural ieșean „Cunoaște Iașul!” și Concursul Național „Orașul meu – mărturie a culturii 

europene”, organizate cu ocazia Sărbătorilor Iașului din luna octombrie; 

- lansarea volumului cu ISBN în care sunt publicate lucrările prezentate în cadrul 

simpozionului și care poate fi achiziționat de participanți. 

- 15,30 – 16,00 – Concluziile simpozionului - obținerea de feed-back din partea 

participanților, acordarea adeverințelor/ diplomelor de participare.  

Relații suplimentare puteți solicita de la prof. Maricica Aștefănoaei (telefon 

0755726410), prof. Carmen Ceobanu (telefon 0740219908) sau de la prof. Oana Roșu 

(telefon 0757888744). 
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