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i n v i t a ţ i e 

 
 

Societatea, ansamblu instituţional funcţional, şi oamenii, părţi esenţiale în acest 
organism viu, suscită un continuu interes atât pentru specialişti (sociologi, psihologi, 
filosofi, politologi, istorici etc.), cât şi pentru cei neavizaţi de o anumită certificare 
profesională, pentru oamenii simpli. De ce “societatea şi oamenii”? Pentru că în 
afara societăţii, omul încetează să mai fie om iar o societate fără oameni este un 
non-sens. Ambele se intercondiţionează şi este important să ne educăm privirea să 
surprindă mecanismul intercondiţionării lor, să demonteze prejudecăţi, să 
construiască alternative viabile, îmbunătăţite. Este adevărat că oamenii au 
societatea pe care o merită? Ce putem face pentru ca societatea noastră să-şi 
remodeleze configuraţia? Cunoscând preocupările crescânde pentru raportul 
dinamic dintre societate şi oameni, influenţele reciproce, tendinţele de ordonare a 
acestora şi de exagerare axiologică a importanţei lor, acest simpozion interjudeţean 
de comunicări ştiinţifice se vrea un bun prilej de diseminare şi oferă ocazia celor 
interesaţi să facă exerciţii de analiză şi reflexie dar şi experimente care să exploreze 
conceptual şi pragmatic juxtapunerea celor două sfere. 

 
» SCOPUL MANIFESTĂRII 
Simpozionul va oferi cadrul legitim promovării experienţelor elevilor, studenţilor, 
profesorilor, experienţe care se pot constitui în cunoaştere şi, implicit, într-o 
metodică de eficientizare a contactului dintre specialişti şi de cultivare a curiozităţii 
şi a interesului pentru teoriile şi realizările noi ale domeniului ştiinţelor socio-umane. 
Stimularea creativităţii elevilor, în vederea dobândirii excelenţei, va fi coroborată cu 
reliefarea importanţei ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea umanului şi a societăţii în 
general. Identificarea posibilităţilor de perfectare a unor colaborări cu organizaţiile 
guvernamentale şi/sau nonguvernamentale, având ca finalitate participarea 
tinerilor la programe, proiecte care să le permită înscrierea în activităţi educative 
pragmatice.  
 
» SECŢIUNI 
1. Între concept şi realitate – adaptarea învăţământului la cerinţele societăţii 
contemporane;  
2. Ştiinţele socio-umane în contextul interdisciplinarităţii şi al formării deprinderilor 
practice; 
3. Filosofia – teoria din viaţă şi viaţa din teorie. 

[la alegere: eseu, multimedia, activităţi practice (cursuri opţionale, antreprenoriat etc.)] 

 
» GRUP ŢINTĂ 
Elevi, studenţi, profesori care doresc să-şi împărtăşească experienţele, dificultăţile 
întâmpinate şi realizările obţinute în activitatea desfăşurată, în interacţionările 
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sociale, identificând posibile cauze ale conflictelor, ale atitudinilor, oferind soluţii 
pentru ameliorarea climatului social. 
 
» OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Conştientizarea problemelor cu care se confruntă societatea actuală. 
 Valorificarea spiritului creativ al elevilor şi dezvoltarea atitudinilor sociale. 
 Ameliorarea climatului social prin diseminarea raportului societate/oameni 

în evoluţia socio-istorică. 
 Adaptarea ofertelor şcolilor participante la cerinţe reale de formare şi 

educaţie, în conformitate cu dinamica pieţei muncii. 
 Stimularea interesului profesorilor pentru noutăţi din domeniul ştiinţelor 

sociale. 
 

» LOC DE DESFĂŞURARE 
Colegiul Naţional “Spiru Haret” – Târgu Jiu 
detalii la www.socioumane.wordpress.com 

 
» PROGRAMUL SESIUNII 
09.00    – Deschiderea simpozionului; 
09.30   – Desfăşurarea programului pe secţiuni (în funcţie de lucrări); 
   – Închiderea festivă. 
 
» CONDIŢII DE PARTICIPARE 
Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere. Fişa de înscriere se va 
trimite împreună cu lucrarea integrală, până în data de 17 octombrie 2011, în 
format electronic pe adresa de e-mail socioumanegj@yahoo.com. În maxim 24h veţi 
primi confirmarea, prin e-mail, că documentele au fost recepţionate. 
Nu se pot primi lucrări la o dată ulterioară celei anunţate. Organizatorii 
Simpozionului îşi iau permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile 
tehnice de redactare sau legea dreptului de autor. 
 
» RECOMANDĂRI PENTRU REDACTARE 
- tehnoredactare* Ms Word: 

▪ format A4, margini stânga 2.5 cm, dreapta 2 cm, sus/jos 2 cm; 
▪ font Normal 12, Arial Narrow, text aliniat bloc, spaţiere normală;  
▪ titlul lucrării (cu majuscule, aliniere la stânga), autorul şi instituţia unde 
funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Arial 
Narrow Bold;  
▪ paginile nu vor fi numerotate; 
▪ nu folosiţi alte setări pentru antet şi subsol decât cele indicate; 

- bibliografia la sfârşitul lucrării; 
- număr de pagini: minim 3, maxim 6; 
- numele fişierului să fie acelaşi cu titlul lucrării sau parte din titlul lucrării; 
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. 
* Reguli minime de tehnoredactare: 
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va 
pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. 
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» TAXA DE PARTICIPARE 
- Pentru cadrele didactice care prezintă lucrări sau care au coordonat elevi 

participanţi la sesiune taxa de participare este de 20 lei/persoană; 
- Participanţii achită personal taxa pentru fiecare lucrare prezentată sau 

coordonată; 
- Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru pregătirea materialelor 

simpozionului şi editarea unei cărţi cu ISBN, în care vor figura lucrările trimise; 
- Taxa se achită prin virament bancar, până la data de 17 octombrie 2011,  în 

contul: 
Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu,  

BRD: RO92BRDE200SV13888272000 
[Asociaţia culturală Semn, Târgu Jiu, str. 9 Mai, bl. 6, sc. 3, ap. 38, cod 210222, 

judeţul Gorj, cod unic de înregistrare 18217577, www.acsemn.com] 
 

menţionându-se Pentru simpozionul „Societatea şi oamenii” şi Numele persoanei 
pentru care s-a depus suma. Informaţiile detaliate despre desfăşurarea 
simpozionului vă vor fi comunicate ulterior, după confirmarea participării, prin e-mail. 
 
 
» PERSOANE DE CONTACT 
Prof. Daniel Murăriţa, Prof. Elena Găvan,  
e-mail:  socioumanegj@yahoo.com,  
telefon:  0729.048.218 (între orele 08.00-14.00). 

 
 


