ANUNŢ
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei, Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Casa
Corpului Didactic Bihor, Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului Didactic Oradea, Asociația Filantropia Oradea, Facultatea de
Teologie Ortodoxă „ Episcop Dr.Vasile Coman” Oradea, organizează în data de
15 iunie 2012 în sala de şedinţe a ISJ Bihor, ediţia a V- a a Simpozionului
naţional “Roman Ciorogariu – spirit european” cu tema: „Vocaţia socială a
instituţiilor educaţionale şi religioase.”
Simpozionul, organizat pe două secțiuni şi adresat elevilor din clasele de
liceu, cadrelor didactice indiferent de specialitate şi nivelul de şcolaritate la care
predau, respectiv preoţilor are avizul Ministerului Educației Cercetării,
Tineretului și Sportului pe anul 2012.

Teme orientative:
 Școala și Biserica, model de parteneriat instituțional
 Activitățile de voluntariat, expresie a spiritului civic și moral-religios
 Proiectele educative ”modele de bună practică” în implicarea civică și socială
 Rolul activităților educative în dezvoltarea personalității elevilor
 Personalități religioase și laice, model de implicare civică

Organizatorii

Condiţii de participare
Lucrările în cadrul simpozionului se vor prezenta în format Power Point. Pentru fiecare
prezentare sunt alocate 5-7 minute. Lucrările pot fi susţinute de unul sau doi autori.
Intenţia de participare la simpozion se va comunica prin completarea unei fişe de înscriere
care se va transmite completată până pe data de 30 mai 2012 prin e-mail la adresele:
rosulizeta@yahoo.com si flnegrutiu@yahoo.com.
Materialele pentru prezentare se vor transmite până pe data de 10 iunie pe adresele de
e-mail menţionate mai sus.
Pentru buna organizare a simpozionului şi acoperirea cheltuielilor necesare publicării
materialelor se va achita o taxa de înscriere în cuantum de 30 lei/lucrare(maximum 2 autori).
Taxa se va achita până în data 10 iunie la orice oficiu al Băncii Transilvania în contul
Sucursala Banca Transilvania Oradea(Juncu Vasile) RO64BTRL00501201B53521XX
Copia scanata se va transmite pe email la adresele de e-mail de mai sus la aceeaşi dată.
Menţiune: Persoanele înscrise la simpozion, care nu vor participa efectiv la susţinerea
lucrărilor vor primi un exemplar din volumul editat la adresa menţionată în fişa de înscriere.
Rezumatul lucrărilor (o pagină), respectiv prezentarea în format power point se vor
transmite până pe data de 10 iunie pe adresele de e-mail flnegrutiu@yahoo.com si
rosulizeta@yahoo.com în vederea elaborării programului, respectiv a tipăririi acestora într-un
volum cu ISBN. De asemenea lucrarea integrală de maximum 7 pagini va fi transmisă
respectând normele în vigoare, pănă la data de 30 iunie.

Reguli de redactare a materialelor pentru volum
Nu se vor publica materiale fără bibliografie sau cu citări eronate. Pentru lucrările
publicate fiecare autor îşi asumă întreaga responsabilitate.
Materialele pentru publicare se vor transmite fara imagini, grafice etc, pe suport
electronic(stick, CD) sau vor fi trimise prin e-mail la adresele: flnegrutiu@yahoo.com si
rosulizeta@yahoo.com.
Textul va fi redactat in Word(Office 2003), cu caratere de 12, la un rand si jumatate font
Times New Roman, format A4.
Nu se acceptă lucrările redactate fãră diacritice.
Notele de subsol vor contine urmatoarele elemente de identificare: prenumele şi numele
autorului, titlul lucrării, editura la care apare lucrarea, localitatea şi anul apariţiei lucrării, pagina
citată.
Persoane de contact:
Prof. dr. Elisaveta Roşu: tel. 0742 679 633
Prof. drd. Florin Negruţiu: tel. 0745 674 391

