COMUNICAT DE PRESĂ
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
organizează la 30 martie 2017, ora 14, la Ateneul din Iași
CONCURSUL „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA” ediţia a VI-a
şi
SIMPOZIONUL „ISTORII, PERCEPŢII ŞI REFLECŢII CULTURALE” ediţia a III-a

În luna în care sărbătorim nașterea lui Al. I. Cuza (20 martie), Liceul Teoretic din Iași
care poartă numele marelui domnitor vă lansează invitația de a participa pe data de 30 martie
2017 la Concursul „Domnitorul Unirii și epoca sa”, ediția a VI-a, pentru elevi și la
Simpozionul „Istorii, percepții și reflecții culturale”, ediția a III-a, pentru profesori.
În această ediţie concursul rezervat elevilor are o secțiune de picturi, desene, o alta de
machete, hărţi, pagini web ilustrative, pliante tematice și una de comunicări ştiinţifice.
Rezultatele jurizării vor fi anunțate prin postarea pe site-ul liceului organizator:
www.alicuzaiasi.ro.
Pentru a promova interdisciplinaritatea şi latura culturală a procesului de educaţie
Simpozionul rezervat profesorilor va avea mai multe secţiuni: Ctitori şi promotori ai şcolii,
Istoriile ştiinţelor şi Cercetări recente ale dascălilor români. Cele mai multe dintre lucrările
prezentate în cadrul Simpozionului vor fi ulterior publicate într-un volum.
Proiectul național al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, inclus în Calendarul
Activităţilor Educative la nivel Regional (CAER) 2017 este adresat în principal elevilor interesaţi
de „scurgerea anilor” şi profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, dar este deschis
participării şi altor cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi.
Vă așteptăm,
Catedra de istorie a Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iași
Membrii echipei de proiect:Prof. Ariadna-Cristina Maximiuc – Director al Liceului Teoretic
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Prof. Maria Rados – Inspector de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, ISJ Iaşi,
Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, Prof. Sebastian Chiruţă, Prof. Valeriu Dan Postolache.

Partenerii noștrii sunt:Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Ateneul Tătăraşi Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi, Casa
Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi.

