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Nume proiect: Simpozion municipal interdisciplinar „Expresie” 

Organizatori: Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti  

Parteneri: C.C.D. Bucureşti, Primăria Sectorului 1 Bucureşti  

Condiţii de participare: Simpozionul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar din Bucureşti 

Perioadă înscriere: 16.02.2015 - 20.03.2015 

Perioadă desfăşurare: 08. 04.2015 

 

 Argument 

Educaţia este concepută ca o transmitere, de la o generaţie la alta, a cuceririlor ştiinţifice 

dobândite de generaţiile anterioare. 

 Prin şcoală, urmărim preocuparea faţă de performanţele individului raportate la potenţialul 

propriu, urmărind echilibrul dintre acumularea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea lor concretă, în sensul 

dezvoltării competenţelor necesare viitoarei integrări socio-profesionale. Învăţând pentru prezent şi 

viitor, utilizarea mijloacelor tehnice adecvate devine un pandant al relaţiilor dascăl-elev care sunt de 

neînlocuit, iar resursele umane (inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea) rămân pe prim-plan, devenind 

resursele cheie ale dezvoltării copiilor. 

 În acest context, organizarea unui cadru instituţional în care elevii şi profesorii să susţină 

activităţi instructiv- educative extracurriculare cu potenţial interdisciplinar reprezintă un deziderat 

asumat prin continuarea unei tradiţii de peste un deceniu şi jumătate în şcoala noastră. 

 

  Obiective: 

• Promovarea exemplelor legate de folosirea metodelor tradiţionale şi moderne în activitatea 

didactică;  

• Abordarea tematicii Expresie din perspectivă multi- şi interdisciplinară  

• Manifestarea capacităţilor de sinteză şi creativitate ale elevilor  

• Facilitarea schimbului de informaţii şi de experienţă între cadrele didactice şi elevi; 

• Atragerea de parteneri educaţionali în vederea asigurării unui eficient schimb de experienţă; 

• Promovarea dialogului şi comunicării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite; 

• Realizarea unei culegeri cu materialele prezentate la simpozion; 

• Demersuri pentru o şcoală deschisă spre Uniunea Europeană; 

• Crearea de lucrări ca rod al muncii de cercetare din didactica modernă  
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• Încurajarea cadrelor didactice în utilizarea unor strategii didactice inovative, pentru a răspunde 

nevoilor elevilor şi societăţii;  

• Inovaţii în educaţie, auxiliare didactice, soft-uri educaţionale proprii, reviste şcolare; 

• Dobândirea deprinderii de a se prezenta în faţa unui public. 

• Coordonarea elevilor pentru întocmirea unei lucrări ştiinţifice;  

• Formarea deprinderii de muncă individuală a elevilor;  

 

Scopul propus: 

 Promovarea creativităţii şi interdisciplinarităţii strategiilor interactive pentru dezvoltarea 

competenţelor specifice secolului XXI; Promovarea imaginii şcolii; Realizarea unui schimb de 

experienţă între profesori cu diferite discipline de predare.  

 

Grupul țintă: 

 elevi din învăţământul liceal (cls. IX – XII); 

 cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

 

Organizatori: 

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti 

 

Parteneri: 

 Casa Corpului Didactic Bucureşti; 

 Primăria Sectorului 1, Bucureşti; 

 

Invitaţi: 

 Prof. Constantin TRĂISTARU, Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti; 

 Prof. Eduard IORDĂCHESCU, director Casa Corpului Didactic Bucureşti 

 Prof. Elena ŞTEFAN, Inspector Şcolar pentru educaţia permanentă, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti;  

 Prof. Cristiana MATEICIUC - Inspector Şcolar pentru proiecte educaţionale, Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti; 
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 Prof. Tania ANDREI, Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 

instituţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 Prof. Mihai MANEA, Inspector Şcolar de specialitate, Istorie, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti 

 Primar Andrei CHILIMAN, Primăria sector 1  

 

Secţiuni: 

1. Literatură şi arte 

2. Geografie, istorie şi discipline sociale 

3. Matematică şi ştiinţe 

 

COLECTIVUL DE ORGANIZARE: 

Prof. Andreia BODEA, director Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”; 

Prof. Andreea POPESCU, director adjunct Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”; 

Prof. Iuliana DUMITRESCU, coordonator proiect; 

Prof. Adina PAPAZI, coordonator proiect; 

Prof. Luminiţa PARAIPAN, coordonator proiect; 

Prof. Andrei FLOREA, coordonator proiect; 

 

Detalii de organizare: 

Termen limită de înscriere: 20.03.2015 

Termen limită de expediere a lucrărilor pentru toate secţiunile: 20.03.2015 

Adresă de corespondenţă: simpozion@cnilcb.ro  

 

Condiţii de participare: 

Completaţi şi trimiteţi la termen (20.03.2015) formularul de înscriere din anexa 1 la adresa de 

corespondenţă.  

Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza astfel 

 Pagină A4, margini de 2 cm, titlul scris cu majuscule, Times New Roman, font 14, centrat 

 La 2 rânduri, numele autorilor, şcoala de provenienţă, Times New Roman, font 12, aliniat dreapta 

 Textul lucrării: la 2 rânduri, Times New Roman, font 12, justify, paragrafele la 1 tab, folosind 

diacritice, spaţiere de 1,5. 
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 Rezumatul lucrării nu va depăşi 10 (zece) rânduri, font 12, litere italice. 

 Lucrările vor avea între 4 şi 6 pagini, inclusiv bibliografia, care este obligatorie, scrisă cu litere 

bolduite, font 10. 

 La expedierea documentului Formular de înscriere completat cu datele dumneavoastră, vă rugăm 

să marcaţi în câmpul SUBJECT al mesajului numele secţiunii la care vă înscrieţi (exemplu: 

Secţiunea 2)  

 Expunerea lucrărilor va fi sprijinită de o prezentare PowerPoint 2003/2007.  

 Lucrările elevilor vor avea maxim 2(doi) autori şi un singur profesor coordonator. 

 Nu se admit decât participările directe. Lucrările neprezentate nu vor primi certificatul de 

participare.  

 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta participarea lucrărilor care încalcă aceste condiţii 

sau care au fost expediate după termenul limită. 

 Profesorii vor semna declaraţia din Anexa 1 pentru a intra în posesia diplomei 

   

Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

 Beneficiari direcţi: elevii şi cadrele didactice din şcolile participante la proiect. 

 Beneficiari indirecţi: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar care vor folosi, în 

pregătirea individuală, conţinutul temelor tratate în proiect; comunitatea locală. 

 

 Evaluarea proiectului 

Criterii de evaluare: valoarea lucrărilor şi calitatea susţinerii acestora de către participanţi. 

Indicatori: lista nominală a participanţilor; CD-ul cu lucrările participanţilor; numărul de accesări al 

site-ului Sesiunii şi comentariile postate pe acesta. 

La fiecare secțiune se vor acorda premii, pentru cele mai bune susțineri, acordate de moderator. 

Fiecare participant primeşte: diplomă de participare; mapă cu programul concursului şi sesiunii şi lista 

completă a lucrărilor înscrise; volum publicat în format electronic, cu ISSN, conţinând toate lucrările 

prezentate la Sesiunea de comunicări. Diplomele se acordă după susținerea tuturor lucrărilor. 

Elevii participanţi primesc diplome de participare. 

Pentru buna desfășurare a simpozionului, taxa de participare este de 20 lei (include tipărirea 

diplomelor, mapele, CD-urile, expedierea). Banii se vor trimite prin mandat poştal, pe adresa 

Colegiului Național I. L. Caragiale, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, București, cod 010564, pe 

numele Minu Adina, până la data de 20.03.2015, data poştei. 
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ANEXA 1 

 

 

 

 

 

 
DECLARAŢIE 

 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE ____________________________________________________ 
 
ADRESA ________________________________________________________________________ 
 
TELEFON________________________________________________________________________ 
 
UNITATEA ŞCOLARĂ_______________________________________________________________ 
 
LOCALITATEA__________________________ JUDEŢUL ____________________________ 
 
FUNCŢIA DIDACTICĂ_______________________________________________________________ 
 
TITLUL LUCRĂRII __________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI PARTICIPA LA SIMPOZION 
ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA EI A FOST 
UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFFIA MENŢIONATĂ.. 
 
 
DATA_______________ SEMNĂTURA, 
                                                                                                      __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


