Simpozionul Municipal
“România noi orizonturi: identitate națională și europeană”
și
Concursul Interdisciplinar
„Istorie și cultură națională într-o lume globală”

Argument
Conștientizăm, fiecare dintre noi, că aparținem unei lumi cu o diversitate de culturi, de valori,
de paradigme. Înțelegem, mai mult decât oricând că, toleranța, respectul pentru diversitate, înțelegerea,
acceptarea și valorizarea diversității, reprezintă singurele modalități de coexistență armonioasă și
echilibrată între național și universal. Lumea întreagă se află într-un amplu proces de redefinire: a
spațiului, a timpului, a relațiilor umane, a culturii, a identității. Integrarea României în Uniunea
Europeană diversifică abordarea existenței noastre din perspectiva multiculturalității, obligându-ne la o
experiență necesară exprimată prin redefinirea, căutarea și regăsirea propriei identități pentru a o
raporta la societatea interculturală. Viitorul se modelează acum și nu putem să fim doar simpli
spectatori. Globalizarea poate fi percepută, din această perspectivă, drept o ocazie de afirmare a
propriei istorii și culturi, de îmbogățire a patrimoniului universal.

Organizator
Colegiul Național Ion Creangă, București
Str. Cuza-Vodă, Nr.51, Sector 4, București
e-mail: creanga4@yahoo.com

Parteneri:
Casa Corpului Didactic – București
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, București
Unități din învățământul liceal
Grup țintă:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Elevii din unități de învățământ liceal, clasele a IX-a – a XII-a

Perioada de desfășurare a simpozionului și concursului exclusiv online: aprilie – mai 2021
1. 1-24

aprilie

2021

–

înscrierea

și trimiterea

lucrărilor

pe

adresa

de email:

simpozion.cultura.nationala@gmail.com
2. 25 aprilie – 8 mai 2021 – evaluarea lucrărilor
3. 8 mai 2021 – desfășurarea simpozionului pe platforma webex a organizatorului
4. Mai 2021 – trimiterea diplomelor online și a broșurii evenimentului în format electronic
REGULAMENT DE DESFĂȘURARE
Simpozion Municipal
”România noi orizonturi: identitate națională și europeană”
Secțiunile simpozionului
1. Tradiție și inovație în predarea disciplinelor umaniste în context pandemic; exemple bune
practici.
2. Lucrări cu caracter științific al căror conținut corespund tematicii simpozionului.
Condiții de participare
-

Pot participa cadre didactice din învățământul preuniversitar indiferent de forma
acestuia(privat sau de stat)

-

Înscrierea și trimiterea lucrărilor participanților se va face în intervalul de timp 1 – 24
aprilie 2021 pe adresa de email: simpozion.cultura.nationala@gmail.com

-

Data limită de trimitere a lucrărilor: 24 aprilie 2021, ora 24.00

-

Textul lucrării va fi redactat Microsoft Word, format A4, cu caractere Times New Roman,
corp de literă 12, cu diacritice, margini egale de 2 cm, la 1,5 rânduri, text alineat Justified.

-

Titlul lucrării va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold, centrat.

-

Autorul și instituția de învățământ se vor scrie la două rânduri sub titlu, Times New Roman
12 Bold, text aliniat la dreapta. Lucrarea va avea un singur autor.

-

Lucrarea va avea 2 – 4 pagini, obligatoriu aparat critic, menționată bibliografia(autor, titlu
lucrare, editura, localitatea și anul apariției) și un rezumat(abstract) de maxim 500 de
cuvinte pentru lucrările care se vor publica.

-

Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat pe subiectul
abordat, să fie originală, să cuprindă experiențe personale și să respecte legislația în vigoare
privind drepturile de autor. Lucrările care nu respectă aceste cerințe nu vor fi publicate!!!
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-

Fișa de înscriere(ANEXA I) și Acordul de parteneriat, semnate și scanate, se vor trimite
împreună cu lucrarea.
REGULAMENT DE DESFĂȘURARE
Concurs interdisciplinar
„Istorie și cultură națională într-o lume globală”

Secțiunile concursului
Lucrările vor respecta tematica concursului și vor fi structurate pe trei secțiuni:
1. Eseuri
2. Creații plastice și artistice(cu tehnică la alegere)
3. Prezentări multimedia
Condiții de participare
a. Drepturile participanților la concurs
-

Pot participa elevi și cadre didactice coordonatoare din învățământul preuniversitar
liceal indiferent de forma acestuia(de stat sau privat)

-

Pentru toate secțiunile se vor acorda premii și mențiuni în proporție de 25% din numărul
total al participanților

-

Se vor acorda premii și mențiuni pentru fiecare secțiune în funcție de punctajul obținut

-

Tuturor concurenților li se va acorda diplomă de participare

-

Nu se vor acorda premii materiale

-

Nu se admit contestații

-

Lucrările nu se returnează

b. Îndatoririle participanților la concurs
-

Toate eseurile și prezentările artistice și multimedia vor fi trimise, exclusiv online,
până la data de 24 aprilie 2021, ora 24.00 la adresa de email precizată mai jos:

-

e-mail: simpozion.cultura.nationala@gmail.com

-

Eseurile vor fi realizate individual de elevi, se vor încadra în 1-2 pagini și vor avea
aparat critic; vor respecta următoarele tehnici de tehnoredactare: diacritice, justified,
font Times New Roman, text 12, spațiere 1,5, titlu 14 Bold cu majuscule, iar la două
rânduri numele elevului autor și numele profesorului
proveniență, localitatea.
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coordonator, școala de

-

Pentru secțiunea multimedia, prezentările în Power Point trebuie să maxim 15 slide-uri
fiind realizate individual de elevi, datele de identificare: numele și prenumele elevului,
profesorul coordonator, școala de proveniență, localitatea, fiind puse pe primul slide.
Informația scrisă din conținutul prezentării trebuie redactată cu diacritice. Bibliografia
utilizată se va scrie pe ultimul slide.

-

Pentru secțiunea lucrări plastice acestea vor fi trimise prin poștă pe adresa unității de
învățământ organizatoare, data de 24 aprilie 2021 fiind data limită a poștei; lucrările
vor fi etichetate pe verso cu următoarele date de identificare: Nume și prenume
elev, profesorul coordonator, școala de proveniență, localitatea. Momentele
artistice vor avea durata de maxim 10 minute.

-

Lucrările trimise după perioada menționată în regulament nu vor fi luate în considerare

-

Participanții își asumă responsabilitatea pentru originalitatea materialelor prezentate,
lucrările care nu respectă condițiile de redactare nu intră în concurs.

-

Fiecare cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maximum 3 lucrări ale
elevilor, indiferent de secțiune, în baza fișei de înscriere din ANEXA II

-

Nu se percepe taxă de participare

Comisia de evaluare: cadrele didactice din Colegiul Național Ion Creangă, în funcție de secțiuni
Criteriile de jurizare ale lucrărilor înscrise în concurs vor fi:
-

modul ingenios de abordare și tratare a temei

-

estetica, inventivitatea și originalitatea prezentării lucrării

-

contribuția individuală, talentul, imaginația pe care elevul le dovedește prin lucrarea realizată

-

gradul de acurateţe a execuţiei lucrării

-

tehnicile utilizate(simple sau complexe)

-

complexitatea lucrării

-

mesajul transmis

-

impactul asupra publicului

-

încadrarea în temă

-

respectarea normelor de ortografie și punctuație
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ANEXA I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONULUI MUNICIPAL
”România noi orizonturi: identitate națională și europeană”
Aprilie – mai 2021
Instituţia de învăţământ …………………………….................................................................…
Localitatea: ……………..

Codul: ……………

Strada: ………………................………… Nr.. ……
Judeţul / Sectorul: …………………..
Nume şi prenume autor: ………........................................................………...............
Titlul lucrării:.........................................................................
Secțiunea:..............
E-mail contact: …………………................................
Telefon de contact:…………………......................

Îmi asum în totalitate, potrivit legislației în vigoare, responsabilitatea asupra originalității lucrării
elaborate.
Dată:.....
Nume și prenume
Semnătură,
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ANEXA II

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR
”Istorie și cultură națională într-o lume globală”
Aprilie – mai 2021
Instituţia de învăţământ …………………………….................................................................…
Localitatea: ……………..

Codul: ……………

Strada: ………………................………… Nr.. ……
Judeţul / Sectorul: …………………..
Numele şi prenumele îndrumătorului: ………........................................................………........................
E-mail contact: …………………................................
Telefon de contact:…………………......................
Adresa de expediere a diplomelor ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Elevi participanți:
Nr.

Numele și prenumele

crt.

elevului

Clasa

1.
2.
3.

Sunt de acord cu regulamentul concursului.
Semnătura îndrumătorului,
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Secțiunea

Colegiul Național “Ion Creangă”
Str. Cuza-Vodă, Nr.51,
București, sector 4
Tel/fax: 021/336.26.95
E-mail: creanga4@yahoo.com

Instituția....................................
Str...........................Nr...............
Localitatea..................Jud..........
Tel/fax........................................
E-mail........................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, ……………2021 între:
Colegiul Național “Ion Creangă”, București, str. Cuza-Vodă, nr. 51, sector 4, reprezentat de director
- prof. Florica ALEXANDRESCU, în calitate de organizator
și:
Unitatea de învățământ/Instituția ........................................................., din loc.....................................,
str.
........………………………,
nr.
....….,
jud.....………..............,
reprezentată
de
………………..………..........................................................., în calitate de parteneri.
I. OBIECTUL PARTENERIATULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre parteneri în vederea
organizării și desfășurării de activități extrașcolare în instituția organizatoare, în baza respectării
protocoalelor impuse de evoluția situației epidemiologice la nivelul municipiului București, a
Simpozionului Municipal ”România noi orizonturi: identitate națională și europeană” și a
Concursului interdisciplinar „Istorie și cultură națională într-o lume globală”, în perioada aprilie
– mai 2021, concurs al cărui coordonator este Colegiul Național “Ion Creangă”.
II. OBLIGAŢIILE PĂRŢIOR:
● Organizatorul se obligă:
⮚ să informeze în timp util instituțiile partenere;
⮚ să respecte termenele de desfășurare a concursului;
⮚ să distribuie diplomele în perioada anunțată;
⮚ să asigure logistica bunei desfășurări a concursului;
● Partenerul se obligă:
⮚ Să mediatizeze Concursul;
⮚ Să respecte regulamentul;
⮚ Să trimită acordul de parteneriat, înregistrat și ștampilat, împreună cu lucrarea și fișa de
înscriere la adresa indicată de regulament;
III. CLAUZE FINALE: Concursului Interdisciplinar Local “Istorie și cultură națională într-o
lume globală” face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de
colaborare între instituțiile de învățământ din țară.
Prezentul PARTENERIAT a fost încheiat astăzi, …………………. 2021, în două exemplare,
cu putere de original pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui.

Colegiul Național “Ion Creangă”
Director,
prof. Florica ALEXANDRESCU

Instituția
Director,
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