
  

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „MODALITĂȚI INOVATIVE DE REALIZARE A 

DIALOGULUI INTERCULTURAL (TEORETIZĂRI ȘI/SAU EXEMPLE DE BUNĂ 

PRACTICĂ)”  

Ediţia a IV-a, 2017 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

1. PRECIZĂRI GENERALE 

 

I. CADRUL GENERAL 

 

Una dintre activitățile proiectului Concursul Internațional de Creație „Calistrat Hogaș” 

(ediția a VIII-a), Domeniul cultural artistic: arte vizuale, poziția 160, este conferința națională 

(cu titlu rezervat) susținută de un profesor universitar sau un sciitor renumit, urmată de  Modalități 

inovative de realizare a dialogului intercultural (teoretizări și/sau exemple de bună practică)  – 

participare directă (mai 2017).   

 

Activitatea nr 5  

b. Titlul activităţii: Conferința națională (cu titlu rezervat) susținută de un profesor universitar sau 

un sciitor renumit, urmată Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural (teoretizări 

și/sau exemple de bună practică) - participare directă (mai 2017). 

c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2017, în cadrul Zilelor Colegiului Național „Calistrat 

Hogaș” 

d. Locul desfăşurării: Sala de Festivități „Sidonia Hogaș” de la Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș”, Piatra-Neamț 

e. Participanţi: 180 de: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, invitați de la 

instituțiile de învățământ și de cultură partenere etc. 

f. Parteneri: ISJ Neamț, CCD Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” 
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g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri  

 

 Conferința națională (cu titlu rezervat) susținută de un profesor universitar sau un sciitor 

renumit reprezintă o conferinţă-dezbatere la care vor participa elevi, profesori, părinţi, scriitori, 

artişti, reprezentanţi ai comunităţii locale.  

 Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural (teoretizări și/sau exemple de 

bună practică)  – cu participare (in)directă (mai 2017) se dorește o manifestare științifică 

adresată atât cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, indiferent de 

disciplina predată, doctoranzilor, masteranzilor (secțiunea Orizonturile cunoașterii – 

ipoteze și ipostaze), studenților, elevilor de liceu (secțiunea Creativitate ți inovație), fiind o 

oportunitate de diseminare a exemplelor de bune (și rele) practici.    

 

Art. 1. Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural (teoretizări și/sau exemple de 

bune practice)  poate fi asimilat activităților științifice de perfecționare a cadrelor didactice, 

doctoranzilor, masteranzilor, elevilor etc. 

 

II. ETAPELE ORGANIZĂRII Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural 

(teoretizări și/sau exemple de bună practică) 
 

Art. 1. Etapa iniţială, locală: selectarea lucrărilor la nivelul instituţiilor partenere, conform 

criteriilor comune stabilite prin regulament, 1 – 05 mai 2017. 

Art. 2. Etapa naţională, finală, mai 2017, se desfăşoară la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaș”, 

Piatra-Neamț. Lucrările selectate la nivel local și fişa de participare vor fi expediate pe e-mail 

catalina_tarcaoanu@yahoo.com și prin poştă până la data de 05.05.2017 (data poştei) la adresa 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ, Jud. 

Neamţ, Cod 61004, În atenţia prof. Tărcăoanu Mihaela-Cătălina.  

Art. 3. Se va trimite, de asemenea, şi un plic A 4 timbrat, autoadresat.  

 

III. ÎNSCRIEREA 

Art. 1. Lucrările  care vor participa la simpozion vor fi selectate doar dintre cele înscrise până la 

data 05.05.2017 (data poștei). 

Art. 2. Înscrierea la simpozion se face completând formularul de înscriere, cu precizarea 

informațiilor solicitate. 

 

IV. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

mailto:tarcaoanu@yahoo.com


  

Art. 1. Pentru ca o lucrare înscrisă în simpozion să fie considerată eligibilă, autorii acesteia trebuie 

să fie profesori în învăţământul preuniversitar, ciclul gimnazial/ liceal. 

 

V. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII 

Art. 1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge formularele și lucrările primite în cazul în 

care acestea sunt incomplete sau veridicitatea informaţiilor conţinute este îndoielnică. 

Art. 2. Unitatea şcolară organizatoare asigură baza logistică. 

Art. 3. Iniţiatorul şi coordonatorul Concursului Naţional de Creație „Calistrat Hogaș” supervizează 

derularea în bune condiţii a competiţiei, atât la nivel general, cât şi la cel de secţiune. 

Art. 4. Lucrările (maximum 8 pagini) vor fi redactate: Format A4, tehnoredactare WORD, font 

Normal 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, text aliniat bloc (justify); 

titlul lucrării se va scrie cu font Normal 14, Times New Roman Bold, autorul cu font Normal 12, 

bold, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din simpozion. Pe 

prima pagină, după titlul lucrării, la două rânduri, se va scrie numele cadrului didactic/elev, 

instituţia pe care o reprezintă. 

Art. 5. Lucrările pot fi publicate în volumul simpozionului cu ISBN, în format electronic. 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

 
Director, prof. Florin Irimia 

Director, prof. Brînduşa Andrei 

Inspector de specialitate, prof.dr. Gheorghe Brânzei 

Inspectori pentru activități extrașcolare: prof. Ionela-Meda Ştirbu, prof. dr. Ioan Romeo Roman 

Coordonator, prof. dr. Mihaela-Cătălina Tărcăoanu 

Coordonator, prof. dr. Cristina Neculăeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL  

Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural  

(teoretizări și/sau exemple de bune practice) 

Ediția a IV-a, mai 2017 
 

Fişă de participare 

 

 

1. Numele şi prenumele.................................................................................................................. 

 

 

 

2. Specialitatea predată ………………………............................................................................. 

 

 

 

3. Şcoala, localitatea, ………………................................................................................................  

 

 

 

4. Domiciliul (adresa, telefon, e-mail)......................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

     

 

5. Doresc sa particip cu lucrarea:  ……………………………………………………………… 

 

Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului simpozionului. 
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Data                                                                                             Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

Numele ...............................................................................  

Prenumele .......................................................................... 

Adresa ................................................................................. 

Telefon ................................................................................ 

Unitatea școlară .................................................................. 

Localitatea .......................................................................... 

Judeţul ................................................................................ 

Funcţia didactică ................................................................ 

Titlul lucrării.......................................................................... 

 

 

Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la lucrările simpozionului 

este originală, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în lucrare. 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                                 Semnătura, 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” 

ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

Str. Alexandru cel Bun, Nr.19, Piatra-Neamţ, Jud. Neamț, cod: 610004 

Telefon: 0233/215853, Fax: 0233/212000, e-mail: 

calistrat_hogas@yahoo.com 


