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MISIUNEA: 
 

 Promovează învătământul de calitate, creatia artistică, în concordantă cu 
exigentele unei societăti bazate pe cunoastere si educatie continuă; 

 Asigură cadrul de interferente multiculturale, realizând în conditii de egalitate 
creatia si cercetarea artei si culturii românesti si europene; 

 Contribuie la dezvoltarea locală, natională si internatională prin implicarea 
efectivă a activitătilor desfăsurate în viata educatională, culturală si socială a 
comunitătii. 

 

OBIECTIVE: 

 Formarea unor reprezentări privind evolutia fenomenului cultural românesc în 
context international; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive fată de specificul culturii române si recunoasterea 
rolului acestuia în dezvoltarea personală si în îmbogătirea orizontului cultural; 

 Folosirea unor modalităti diverse de întelegere si de cunoastere a valorilor culturii 
române; 

 Constientizarea, de către elevi, a diversitătii culturale; 
 Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală, abordarea flexibilă si 
tolerantă a opiniilor si argumentelor celorlalti; 

 Sustinerea formării stiintifice si psihopedagogice a personalului didactic, în 
contextul gândirii contemporane; 

 Promovarea actului creator original. 
 

SECTIUNI: 

1. Gândirea postmodernă în universul ştiinţific ( ştiinţe exacte, ştiinţe aplicate,  
  ştiinţe ale naturii, ştiinţe economice, stiinţe de frontieră, ştiinţe juridice,  

geografie etc.); 
 

2. Postmodernismul în arte (arte plastice, artă dramatică, fotografică şi 
cinematografică muzică, dans etc.) 

 
3. Postmodernitatea în arealul socio-umanist ( ştiinţe ale educaţiei, ştiinţele 
comunicării ştiinţe politice filologie, istorie, sociologie, psihologie, logică, filosofie, 
religie, literatură, critică , culturi şi intercultu- ralitate etc.) 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI : 

 

10.00-  Primirea invitatilor 

10.30-12.30 - Deschiderea simpozionului si sustinerea lucrărilor 

12.30-13.30 – Pauză 

15.00 – Discutii si acordarea diplomelor 

 

SPONSOR : 

ALFAVET PLUS S.R.L 

 


