Avizat director
prof. Florica Alexandrescu

COLEGIUL NAȚIONAL „ION CREANGĂ”
Catedra de limba și literatura română

Vă invită să participați la

Simpozionul

„Moduri de existență”
Ediția I
2021
Tema ediției: „Deschideri”

Argument
În ciuda vremurilor complicate pe care le trăim cu toții, creația – indiferent de natura ei
– nu ar trebui să fie suprimată, ci, mai ales acum, cînd lumea simte nevoia de a împărtăși
din experiența proprie, ar trebui să fie cea care pune capăt „distanțării sociale”. Prin
cultură, creație și prin abilitățile fiecăruia dintre noi am putea deschide o nouă poartă,
mai autentică, către sufletele oamenilor.
Această ediție propune pentru început valorificarea doar a speciei eseul văzut ca un mod
de existență, printre multe altele, care poate fi împărtășită celor de lîngă noi.

Scop
Dezvoltarea creativității elevilor și a abilității de a comunica în scris gîndurile și sentimentele proprii, dar și dezvoltarea stimei de sine, a curajului de a face un pas în față
atunci cînd au lucruri interesante de spus.

Obiective:
• Creșterea numărului de elevi care comunică în scris la un alt nivel decît cel al rutinei
zilnice prin mediile de comunicare sociale.
• Conștientizarea importanței abordării culturale în cadrul educației formale și nonformale.
• Redescoperirea și păstrarea valorilor tradiționale cu toate aspectele aferente (istorice, socio–culturale, religioase, artistice).
• Promovarea creativității și originalității în demersul didactic din perspectivă interculturală.

Grup țintă:
Elevi și profesori din liceele și școlile generale bucureștene. Beneficiari sunt, de asemenea,
colegii elevilor participanți la proiect, familiile acestora, care vor avea acces la informațiile
acumulate de fiii/fiicele sau frații/surorile lor, dar și comunitatea locală, care va avea
prilejul să-și cunoască tinerii mai bine.
Data: 1 mai 2021
Locul desfășurării: Colegiul Național „Ion Creangă”, București

Secțiunile simpozionului:
1. Deschideri spre trecut — valorificare a temei ediției prin eseuri care vizează trecutul
personal/ comunitar/ național;
2. Deschideri contemporane — valorificare a temei ediției prin eseuri care vizează prezentul personal/ comunitar/ național;
3. Deschideri spre viitor — valorificare a temei ediției prin eseuri care vizează viitorul
personal/ comunitar/ național;
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REGULAMENT DE PARTICIPARE

Cerință obligatorie – DIACRITICE
a) Înscrierea participanților: pînă la data de 1 martie 2021, prin completarea fișei de
înscriere și trimiterea prin e-mail ca fișier separat de cel al lucrării, cu specificarea
secțiunii la care participă.
b) Depunerea/ trimiterea lucrărilor: până la data de 1.04.2021 în format electronic
prin e-mail la adresa:(patrick@danilevici.ro)
c) Redactarea lucrărilor:
• se va face în format A4, scris la un rînd, cu margini egale de 20 mm (text
aliniat justified);
• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
• la două rînduri de titlu se va scrie autorul și instituția (Times New Roman,
12, Bold);
• la două rînduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice
(Times New Roman,12);
• paginile nu se numerotează;
• lucrările primite și care respectă (obligatoriu) criteriile menționate anterior
vor fi publicate într-un volum colectiv cu ISBN;
• vă rugăm să folosiți semnele diacritice corespunzătoare limbii române

Observații
Participanții la simpozion vor primi diplome pe mail, împreună cu protocolul de colaborare
(dacă ne-a fost trimis), stampilat și semnat;
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la
SIMPOZIONUL

„Moduri de existență”
Ediția I
(pînă pe 1 martie 2021)

Numele și prenumele
Adresa
Telefon/ adresa de e-mail
Unitatea școlară
Localitatea
Sectorul
Funcția didactică
Titlul lucrării
Secțiunea
Înscrierea și trimiterea lucrărilor se face, cu specificarea secțiunii, la adresa
patrick@danilevici.ro

Acord de parteneriat pentru educație
Încheiat astăzi
Părțile contractante
A. Colegiul Național „Ion Creangă” strada Cuza–Vodă nr. 51, București, Sector
4, reprezentat prin: Director prof. Florica Alexandrescu, în calitate de Organizator
și
B.

în calitate de Partener.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator și partener în vederea bunei desfășurări a simpozionului
„Moduri de existență”
organizat în data de 1 mai 2021, la Colegiul Național „Ion Creangă”, București.
2. Grup țintă: cadre didactice și elevi din învățămîntul preuniversitar
3. Obligațiile părților:
a. Organizatorul se obligă
i. Să informeze școlile despre organizarea simpozionului;
ii. Să respecte termenul de desfășurare al simpozionului;
iii. Să emită și să distribuie diplomele cadrelor didactice participante.
b. Partenerul se obligă:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Să pregătească o lucrare, un referat pe tema propusă;
Să coordoneze lucrările elevilor;
Să mediatizeze simpozionul în unitatea școlară;
Să respecte regulamentul de desfășurare;
Să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea acțiunii.

4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pentru anul școlar
2020 – 2021.
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5. Clauze finale ale acordului:
Proiectul propus de unitatea noastră școlară face parte din categoria activităților
extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățămînt din București.
Organizator:
Colegiul Național „Ion Creangă”
Dir. prof. Florica Alexandrescu

Partener:
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