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ARGUMENT
Fiecare gest care ne defineşte ca indivizi este determinat de eterna legătură dintre
cauză şi efect. Care este cauza acestui demers? Care este efectul aşteptat? Demersul
nostru a fost determinat de dorinţa de a puncta un moment cu semnificaţii anume pentru
cunoscătorii şi iubitorii de literatură. Doi scriitori, două formule estetice diferite, două
personalităţi distincte sunt celebrate în această lună de toamnă târzie: Liviu Rebreanu şi
Vasile Voiculescu, un realist şi un tradiţionalist, un romancier şi un poet religios. Doi
scriitori care au în comun un singur lucru; creaţia lor reprezintă expresia unei atmosfere
faste prelungită într-o perioadă ostilă literaturii şi libertăţii, fie că este vorba de
Transilvania Imperiului Austro-ungar, din care Rebreanu a emigrat, fie că este vorba de
România dictaturii comuniste în care Voiculescu şi-a conceput ultima parte a operei
sale, sacrificându-şi viaţa.
Impactul aşteptat este cel firesc: să strângem în jurul nostru oameni iubitori de
literatură şi de libertate într-o vară de noiembrie în care crivăţul schimbării nu aduce cu
sine decât urmări nefaste.
VASILE VOICULESCU, LIVIU REBREANU – VARĂ DE NOIEMBRIE
Simpozion – Concurs interjudeţean
I.

Descrierea Proiectului
Iniţiatorul proiectului: prof. Eugenia Zgreabăn, Colegiul Zinca Golescu

Organizatori:
Casa Corpului Didactic Argeş
Parteneri:
Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni
Colegiul Naţional Liceal Zinca Golescu Piteşti
Şcoala „George Topârceanu” Mioveni
Parteneri media: reprezentanţi ai televiziunii şi presei locale
Scop:
Sensibilizarea elevilor şi cadrelor didactice în elaborarea de proiecte, portofolii,
folosirea metodelor activ-participative, a procedeelor eficiente pentru o mai bună
didactică şcolară;
Creşterea calităţii actului educaţional şi a rolului şcolii, prin implicarea acesteia
în problemele comunităţii.
Stimularea potenţialului creator al copiilor cu aptitudini literare din şcoli, cluburi
şi palate ale copiilor, asigurarea de şanse agale tuturor elevilor în cunoaşterea
fenomenului literar şi implicarea lor în activităţi de creaţie.

Dinamizarea interacţiunii dintre instituţii locale, şcoli, cadre didactice, elevi,
comunitate.

Obiective:
Formarea ştiinţifică şi psiho-pedagogică a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în contextul interculturalităţii,
Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli,
Promovarea bunelor practici în activitatea de educare,
Stimularea creativităţii elevilor cu aptitudini speciale,
Descoperirea şi promovarea tinerelor talente,
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să cultive deschiderea spre
creativitate.
Grup ţintă:
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar: învăţători,
institutori, profesori de limba şi literatura română, elevi, membri ai comunităţii.
Elevi cu aptitudini şi talent în domeniul artistic din ciclul liceal. Pot participa elevi
înscrişi într-o formă de învăţământ acreditată din judeţ şi din ţară.
Locul desfăşurării concursului:
Casa Corpului Didactic, Piteşti
Durata:
15 noiembrie – 7 decembrie, trimiterea lucrărilor
11 decembrie desfăşurarea simpozionului, jurizarea creaţiilor literare.
Aspecte organizatorice:
Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesară o contribuţie de 20 lei/ participant care
va fi achitată la sediul Casei Corpului Didactic Argeş, Str. I.C. Brătianu, nr. 45, persoană
de contact prof. metodist Dobrin Iulia, e-mail: iulia_dobrin2005@yahoo.co.uk
Activităţi programate:
Sesiune de comunicări pe tema indicată,
Concurs de creaţii literare adresat elevilor de gimnaziu şi liceu,
Editarea în revistă a lucrărilor participante la simpozion şi a creaţiilor literare premiate.

Resurse umane: proiectul va fi susţinut teoretic şi practic de cadrele didactice înscrise
în proiect la rubrica profesori coordonatori, sub îndrumarea inspectorilor de specialitate
şi a coordonatorilor de program.
Resurse materiale:
Dotările instituţiilor de învăţământ implicate în proiect; aparatura foto, video, P.C.,
materiale de birotică. Finanţarea se va realiza din sponsorizări, donaţii, taxa de participare.

Sustenabilitatea proiectului
Concursul se află la a doua ediţie, activităţile vor fi monitorizate pentru a obţine un
impact pozitiv asupra participanţilor, în funcţie de feed-back se va decide continuitatea
proiectului în anii următori. Dată fiind experienţa în domeniu a cadrelor didactice
coordonatoare intenţionăm să facem din acest simpozion o tradiţie.
REGULAMNET DE PARTICIPARE
Secţiunea 1
Simpozion interjudeţean cu titlul Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu – Vară de
noiembrie.
Tematica simpozionului este strict legată de viaţa şi activitatea literară a
celor doi scriitori români interbelici,
Lucrările vor avea 2-3 pagini redactate în Times New Roman, caractere de
12, la un rând, semne diacritice obligatoriu,
Pentru publicarea în revistă cu ISSN referatul va fi însoţit de un rezumat de
aproximativ o pagină,
Pe lângă referate sau eseuri cadrele didactice pot participa şi cu proiecte
power point, prezentare de carte sau materiale didactice auxiliare, ghiduri
metodice, etc.,
Lucrările vor fi trimise în plic pe adresa: Şcoala „G. Topârceanu”, str.
Părăşti Nr.16 oraş Mioveni, judeţ Argeş, atât listate cât şi în format
electronic. Plicul va cuprinde pentru participanţii din alte judeţe şi un plic
autoadresat, timbrat corespunzător în care vor fi expediate diplomele,
Participarea directă este obligatorie pentru cadrele didactice din judeţul
Argeş, colegii din alte judeţe pot participa indirect,
Prezentarea materialului nu va dura mai mult de zece minute pentru
fiecare participant,
I.

Coordonatorii secţiunii:
Prof. Ţintatu Comănescu Cremona
Prof. Cristian Hoaghea

Prof. Hadrian Soare
II.
Secţiunea 2
Concurs de creaţii literare în versuri şi proză, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu.
Elevii vor fi îndrumaţi numai de profesori de limba română.
Un profesor îndrumător poate înscrie cel mult patru elevi (câte doi pentru fiecare
subsecţiune).
Subsecţiunea poezie – vor fi trimise câte trei creaţii de fiecare elev,
Subsecţiunea proză (eseuri, proză scurtă, fragmente de roman, etc.) – vor fi
trimise câte două creaţii de elev.
Se vor acorda premiile I, II, şi III, menţiuni şi premii speciale. În funcţie de
resursele financiare, elevii câştigători vor primi şi premii în bani sau obiecte.
Creaţiile vor fi redactate în aceleaşi condiţii ca şi lucrările de la simpozion şi
trimise la aceeaşi adresă,
Jurizarea se va face la Casa Corpului Didactic, sâmbătă 11 decembrie, după
ora 15, iar rezultatele vor fi afişate pe site şi comunicate participanţilor
ulterior.
Membrii juriului nu vor avea creaţii în concurs,
Numele autorului (elevului), clasa, şcoala, judeţul, profesorul îndrumător, nr.
de telefon sau e-mail vor fi trecute la două rânduri după terminarea textului
(sau în josul paginii).
Coordonatorii secţiunii:
Prof. Carmen Dragomir
Prof. Adriana Hoaghea
Toţi participanţii sunt rugaţi să completeze şi fişa de înscriere care va fi trimisă
prin e-mail varadenoiembrie@yahoo.com până la data de 7 decembrie .
Completarea fişei de înscriere este obligatorie.
Programul activităţii
10.00 – Primirea participanţilor la Casa Corpului Didactic
10.15 – Deschiderea festivă. Alocuţiuni din partea organizatorilor
10.30 – Cuvântul invitaţilor
11.00 – Prezentarea lucrărilor
12.00 – pauză de cafea
12.15 – Prezentarea lucrărilor, lansări de carte,
13.00 – Concluzii

Fişa de înscriere
Simpozion interjudeţean
Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu – Vară de noiembrie.

Numele şi prenumele cadrului didactic ......................................................... .............................................
Şcoala ..........................................................................................................................................................
Adresa şcolii ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
e-mail/ telefon …………………………………………………………………………………………….
Titlul lucrării

...........................................................................................................................................

Modul de participare (bifaţi varianta care vi se potriveşte) :
directă
prin trimiterea lucrării
Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (încercuiţi):
flip-chart,
calculator,
videoproiector,
CD-player,
DVD,

televizor

Sunt de accord cu publicarea lucrării în rezumat în revistă
Da
Nu
Adresa de corespondenţă ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Fişa de înscriere
Concurs interjudeţean de creaţii literare
Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu – Vară de noiembrie.
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
......................................................... ............................................................................................................
Şcoala ..........................................................................................................................................................
Adresa şcolii ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
e-mail/ telefon …………………………………………………………………………………………….
Numele şi prenumele
elevului………………………………………………….………………………….
Clasa …………………..
Secţiunea:………………
Titlul lucrării…………………………………………………………………………………...………….
Numele şi prenumele
elevului………………………………………………….………………………….
Clasa …………………..
Secţiunea:………………
Titlul lucrării…………………………………………………………………………………...………….
Numele şi prenumele
elevului………………………………………………….………………………….
Clasa …………………..
Secţiunea:………………
Titlul lucrării…………………………………………………………………………………...………….
Numele şi prenumele
elevului………………………………………………….………………………….
Clasa …………………..

Secţiunea:………………
Titlul lucrării…………………………………………………………………………………..

