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SIMPOZION JUDEŢEAN 
„ DESCOPERIM, CUNOAŞTEM!“ 

 
 
Titlul proiect: „DESCOPERIM, CUNOAŞTEM!“ 
Tip: Simpozion judeţean 
Domeniul: Ştiinţe 
Perioada:   10 mai 2014 
Instituţia organizatoare:  Şcoala Gimanzială „C.D. ARICESCU “ Câmpulung 
Colaboratori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
Center for Science Education and Training de la Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si 
Radiatiei Bucuresti - http://education.inflpr.ro/ro/IBEST.htm 
 
Parteneri :  
                    Şcoli   şi grădiniţe din judeţul Argeş 
                     
 
 
Coordonator proiect : Prof. Paula Adam 
 
Echipa de implementare a proiectului :  
              Inspector Şcolar Învăţământ Primar  Prof. Staicu Gheorghiţă   
              Inspector Şcolar Învăţământ Preşcolar  Prof.  Maruţa Ristoiu 

Director :  Prof. Dan Danescu 
        Prof.înv. primar  Paula Adam 
               
 
 
PREZENTAREA SIMPOZIONULUI 
 
Grup ţintă:      Cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar 

 Elevii din clasele P-IV, 
 Preşcolarii din grupa mare,   
 Educatorii şi învăţătorii pasionaţi de studiul ştiinţelor 
 Părinţii 

 
 
Scop, obiective : 
   Schimb de informaţii (experimente, materiale didactice, metode de evaluare, 
rezultate)  între cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar cu privire la activităţile ce pot 
fi realizate pe domeniul Ştiinţe potrivit noului curriculum, metodele moderne de abordare a studiului 
ştiinţelor naturale (metoda de predare prin investigare, alte  metode interactive  de grup); 
 
 Secţiunea „Micii cercetători” le oferă copiilor  ocazia de a-şi arăta şi dovedi  interesul faţă de 
mediul înconjurător şi faţă de abordarea lui ştiinţifică. Copiii îşi vor prezenta experimentele realizate, 
rezultatele obţinute, dispozitivele construite, îşi vor pune în valoare cunoştinţele, capacitatea de a 
 lucra eficient atât individual cât  şi în echipă, abilităţile de comunicare. Integrarea copiilor în mediul 
natural şi social depinde  de nivelul de cunoştinţe al copilului, dar şi de capacitatea lui de a relaţiona 
cu el. Astfel de acţiuni sunt benefice pentru personalitatea copilului în ambele direcţii. 
  Secţiunea „Experimentele ştiinţifice“ oferă posibilitatea cadrelor didactice de a –şi face 
cunoscute experienţele didactice  pe tematica propusă, de a-şi împărtăşi păreri şi  gânduri şi de a 

http://education.inflpr.ro/ro/IBEST.htm


 

 3 

cunoaşte şi încercările colegilor lor pe această temă. Secţiunea îşi prpune diseminarea bunelor 
practici pe tema experimentelor stiinţifice. 
 
 
Argument : 
  
MOTTO :  
,,Dă-i  unui om un peşte  şi-l vei hrăni  o zi; învaţă-l să pescuiască şi-l vei hrăni o viaţă! “ 
Proverb african) 
 
 Prima ediţie a simpozionului  judeţean „ DESCOPERIM, CUNOAŞTEM!“  este destinat elevilor şi 
cadrelor didactice din învăţământul, din judeţul Argeş şi îşi propune educarea capacităţii de 
comunicare  şi cooperare a elevilor, dezvoltarea gândirii ştiinţifice a acestora, stimularea creativităţii 
şcolarilor şi preşcolarilor, dar şi a cadrelor didactice ce-i coordonează,   cultivarea şi dezvoltarea 
dorinţei de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi a fenomenelor fizice ce o guvernează,  prin propriile 
activităţi de descoperire.   
 
 
 
Resurse :  

- Materiale : baza materială a şcolii : săli de clasă, aparatură electronică (calculatoare, 
retroproiectoare, imprimantă) , aparat foto, consumabile, CD, DVD; 

- Financiare :  autofinanţare şi sponsorizări ; 
- Umane : cadre didactice, elevi, personal didactic auxiliar, secretar ; 
- Timp : 23 aprilie -10 mai 2014 (promovarea simpozionului, perioada de înscriere şi, 

desfăşurarea propriu-zisă) 
 
Activităţi :  
1. Promovarea proiectului  şi înscrierea participanţilor : 23 aprilie – 5 mai 2014 
Adresa de e-mail : simpozion _cd.aricescu@yhoo.com  sau tel. 0740182849 
Responsabili : organizatorii  
 
2. Desfăşurarea simpozionului  pe secţiuni : 10 mai 2014 
 
Secţiunea I preşcolari     ,,Micii cercetători“ - secţiune destinată exclusiv copiilor(experimente, 
proiecte, montaje experimentale, machete, dispozitive, postere, planşe, etc.) - cu acordarea de 
premii şi diplome de participare. 
Secţiunea II preşcolari    ,,Experimentele ştiinţifice“ – drumul de la jocul didactic la cercetarea 
ştiinţifică - secţiune destinată cadrelor didactice din învăţământul preşcolar (experimente, materiale 
utilizate, metode aplicate, rezultate, evaluarea activităţilor, montaje experimentale soft educaţional, 
proiecte, fişe de lucru, etc.)-  cu acordare de  diplome de participare. 
 
Secţiunea I şcolari    „Micii cercetători“- secţiune destinată exclusiv elevilor (experimente, proiecte, 
montaje experimentale, machete, dispozitive, postere, planşe, etc. )- cu acordarea de premii şi 
diplome de participare. 
Secţiunea II şcolari   „Experimentele ştiinţifice“ – drumul  către cercetarea ştiinţifică – secţiune 
destinată cadrelor didactice  din învăţământul preşcolar (experimente, materiale utilizate, metode 
aplicate, rezultate, evaluarea activităţilor montaje experimentale soft educaţional, proiecte, fişe de 
lucru, etc.)-  cu acordare de  diplome de participare. 
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Rezultate aşteptate: 
o Prezentarea unor activităţi deosebite din domeniul Ştiinţele naturii, realizate de cadre 

didactice din învăţământul primar şi preşcolar şi de către preşcolari şi şcolari din clasele 
primare 

o Prezentarea unor metode noi, moderne de predare şi de evaluare a acestui tip de 
activităţi,  rezultate deosebite obţinute. 

o Prezentarea unor materiale didactice,  seturi experimentale, dispozitive, montaje 
utilizate la activităţile de explorare/investigare a mediului înconjurător 

o Descoperirea unor noi modalităţi de diseminare a acestor activităţi şi a rezultatelor 
deosebite obţinute.  

o Posibilitatea de evaluare a activităţilor realizate prin produsele obţinute, nivelul de 
performanţă a competenţelor dobândite, impactul produs asupra copiilor, asupra 
cadrelor didactice şi asupra comunităţii 

 
Evaluare:  Acordarea  de premii şi diplome pe secţiuni; 
Elaborarea unui CD al simpozionului cu momentele semnificative din timpul desfăşurării acestuia; 
     Realizarea punctului documentar al simpozionului în şcoală. 
 
Mediatizare:  Promovarea pe site-ul www.didactic.ro, şi  la postul local de televiziune 
 
 
 
Persoane de contact pentru relaţii suplimentare: 
 Prof. Paula Adam , tel.0740182849, paula_adam70@yahoo.com 
  
 
 
Regulamentul simpozionului: 
1. Înscrierile se fac în perioada: 23 aprilie-5 mai 2014 prin trimiterea formularului de înscriere ataşat, 
completat,  pe adresa de e-mail a simpozionului.  
 
2. Lucrările vor fi expediate până pe data de 5 mai 2014, pe adresa de e-mail  în cazul participării 
directe  şi prin poştă, cu plic timbrat şi autoadresat, pentru participare indirectă, pe adresa  şcolii: 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ C.D.ARICESCU“ CÂMPULUNG 
Str. Republicii, Nr. 3, Câmpulung, Argeş 

Cod 115100 
 Lucrările trimise pe e-mail vor fi salvate cu numele autorului(autorilor). Lucrările trimise nu vor fi 
înapoiate autorilor, iar organizatorii au dreptul de publicare a acestora în volumul  simpozionului cu 
ISBN. 
 
 
3. Nu se admit mai mult de 2 autori la o lucrare.  
4. Taxa este de 20 lei pentru editarea lucrarii cu ISBN şi o vor achita doar cei ce doresc achiziţionarea 
volumului, făcând menţiunea pe fişa de înscriere. 
5. Recomandări privind redactarea lucrărilor: 

o Titlu: Font Times New Roman, mărime 14, aldin, la centru 
o La un rând: Autori, Grădiniţa /Şcoala/Localitatea 
o Text lucrare: la doua rânduri de autori, font Times New Roman, mărime 12, aliniere stânga-

dreapta, spaţiere 1,5, margini 2,5, diacritice. 

http://www.didactic.ro/
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6. Se acceptă şi prezentări  Power Point  însoţite de rezumate redactate în Word, după criteriile 
menţionate mai sus. 
7. Data şi locul desfăşurării:     10.05.2014,  la sediul   Şcolii Gimnaziale „C. D. Aricescu“ 
 
 
 
 
 
Program de desfăşurare: 

o 9.30- 10.00 Deschiderea lucrărilor. Prezentarea organizatorilor, partenerilor, invitaţilor.  
o 10.00-11.30 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni şi pe categorii de vârstă 
o 11.30-12.00 Jurizare. Rezultate. Diplome.  
o 12.00-13.00 Prezentarea lucrărilor premiate. Concluzii. Cuvânt de închidere 
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SIMPOZIONUL JUDEŢEAN 
 
 

„ DESCOPERIM, CUNOAŞTEM!“ 
 

EDIŢIA  I 
 

CÂMPULUNG 
10 MAI 2014 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE: 
 
Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………………… 
Numele şi prenumele copiilor…………………………………………………………… 
Şcoala/ Grădiniţa………………………………………………………………………… 
Lucrarea…………………………………………………………………………………… 
Definirea sintetică a materialului (experimente, prezentări Power Point, seturi experimentale, fişe 
de lucru, teste, dispozitive experimentale, machete, postere, 
etc)............................................................................................................... 
Secţiunea la care participă……………… 
 
Modul de participare:   a) directă                     b) prin trimiterea lucrării 
 
Date de contact/ Adresa de expediere a mapei.................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Mijloace tehnice de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrarii::.............................. 
................................................................................................................................................ 
Doresc/Nu doresc achiziţionarea volumului editat cu ocazia  simpozionului 
 
 
 
Data                                                                                               Semnătura 
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