Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara

Colegiul NaŃional „A. Iancu"Brad

SIMPOZION JUDEłEAN
ediŃia a II-a
TEMA:

„MĂRłIŞORUL ŞI TRADIłIILE DE PRIMĂVARĂ”
INIłIATORI PROIECT:
- prof. Voronianu Sanda Florina - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. Crişan Adina -Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
INSTITUłII IMPLICATE:
Inspectoratul Şcolar al judeŃului Hunedoara
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad
Casa Corpului Didactic Deva
COLABORATORI:
- prof. Gavrilă Paşcu - Dir. Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. dr. Coroi Livia - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;

ORGANIZATORI:
- prof. Voronianu Sanda Florina - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. Crişan Adina - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. Aldea Elena - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. Cardoş Cristina - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
- prof. Pascu Voichita - Colegiul NaŃional „A. Iancu" Brad;
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

Data desfăşurării: 11 martie 2011
Colegiul NaŃional „Avram Iancu"Brad
Str. Liceului, nr. 18
Telefon/Fax : 0254 / 612641

TIPUL DE PROIECT: JudeŃean
Simpozionul este deschis cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar şi
segment educaŃional.

elevilor din acelaşi

ARGUMENTUL

Folclorul român s-a dezvoltat la confluenŃa a două mari regiuni ale civilizaŃiei europene: vestul şi sudul
Europei. De-a lungul secolelor, românii şi-au cristalizat propria cultură. Această cultură reprezintă nevoia de
comunicare a omului cu natura şi a omului cu alŃi oameni. Spiritualitatea românească a fost în perfectă armonie
cu poziŃia geografică a Ńării noastre şi cu practicile populare ale românilor. Cultura românească prezervă cu
grijă memoria strămoşilor ei, astfel că printre cele patru mituri importante ale românilor îl vom întîlni alături de
“MioriŃa” şi pe cel al “Babei Dochia”, ultimul fiind în strânsă legătură cu data de 1 Martie şi cu mărŃişorul.
Simpozionul de faŃă încearcă decelarea unor datini, obiceiuri, tradiŃii prilejuite de anotimpul renaşterii şi
păstrate de veacuri în lumea satului. De asemenea, elevii pot participa cu prezentări, colaje sau felicitări
electronice, având ca subiect mărŃişorul si alte tradiŃii de primăvara.
SCOP
-

cunoaşterea valorilor reale, autentice ale folclorului nostru;
resuscitarea interesului pentru tradiŃie, creaŃie şi frumos.

OBIECTIVE
ELEVI ŞI PROFESORI:
-

să precizeze obiceiurile practicate în perioada sărbătorilor de primăvară;
să demonstreze aptitudini estetice si creative;
să specifice care sunt obiceiurile caracteristice regiunii în care trăiesc;
să descrie sintetic cele mai cunoscute şi mai îndrăgite dintre aceste obiceiuri;
să diferenŃieze ceea ce este autentic de kitsch, valoarea de nonvaloare.

GRUPUL łINTĂ : cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar, elevi din ciclul primar, gimnazial şi
liceal, reprezentanŃi ai comunităŃii.
TIPUL DE EDUCAłIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
- ÎnvăŃământ Preuniversitar: EducaŃie pentru societate .
RESURSE :
- Umane: cadre didactice, elevi.
- Materiale: referate pentru profesori, prezentări Power Point, colaje sau felicitări electronice pentru
elevi.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1.

Înscrierea participanŃilor: se va face până la data de 7 martie 2011 prin expedierea lucrării şi a fişei de
înscriere, prin e-mail la adresa bradsimpozion2011@yahoo.com sau prin poştă la adresa Colegiul
NaŃional „A. Iancu"Brad, Str. Liceului, nr. 18, cod 335200, Jud. Hunedoara, cu menŃiunea „Pentru
simpozion”. Vă rugăm ca în e-mail, la subiect, să scrieŃi numele participantului la simpozion şi
şcoala de provenienŃă, pentru o mai uşoară identificare. Se va avea în vedere, specificarea adresei
corecte a expeditorului, numărului de telefon sau a adresei de e-mail unde poate fi contactat.
Se admit maxim 2 participanŃi pe o lucrare, iar taxa se plăteşte individual.

Prezenta nu este obligatorie, dar vă rugăm când trimiteŃi lucrarea specificaŃi : prin trimiterea lucrării sau
prin participare directă.

Taxa de participare pentru profesori este de 15 RON/lucrare şi include costurile de
organizare şi desfăşurare a simpozionului.
Această sumă va fi depusă prin mandat poştal pe adresa:

- Destinatar:
Prof. CARDOS MARINELA CRISTINA
STR. 1 IUNIE, BL.B14, AP.11, SC.1, ET.3, Cod 335200,
LOCALITATEA BRAD, JUD. HUNEDOARA

Telefon. 0720537168

2.

Redactarea lucrărilor

Lucrările profesorilor pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucŃiunilor de mai jos:
- redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale
de 20mm;
- lucrările vor fi redactate în Microsoft Word 2003;
- titlul va fi scris cu majuscule ( Arial 14 Bold);
- se vor specifica numele şi prenumele autorului, instituŃia, specialitatea(Arial 12);
- lucrarea va conŃine maxim 3 pagini ( Arial 12);
- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Scrisul să conŃină semnele diacritice : ă, â, î, ş, Ń.
Numele fişierului să fie numele şi prenumele autorului.
Fiecărei lucrări îi sunt alocate 10 min. pentru prezentare şi 5 min. pentru discuŃii.
Lucrarea elevilor va avea format Power-Point, maxim 10 slide-uri, din care primul va conŃine titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale cadrului didactic coordonator şi şcoala de provenienŃă, colaje sau
felicitări electronice.
Numele fişierului să fie numele şi prenumele elevului.
Fiecărei lucrări îi sunt alocate 10 min. pentru prezentare şi 5 min. pentru discuŃii.
Lucrările care nu vor respecta formatul de scriere, nu vor fi luate în considerare.
Produsul final colectiv al acestui simpozion va fi un CD cu ISBN care va cuprinde toate lucrările.
Toate persoanele care participă cu lucrări la simpozion vor primi diplomele şi de CD până la data de 5.
04. 2011.
3. Program de desfăşurare:
12,00 – 12,30 – Vizitarea şcolii
12,30 – 13,00 – AlocuŃiuni: - reprezentantul şcolii
13,00 - 14,30 - Prezentarea lucrărilor pe secŃiuni (elevi, profesori).
14,30 – 15,00 – Evaluarea simpozionului
Persoane de contact pentru relaŃii suplimentare:
prof. Voronianu Sanda

tel. 0726779745

