
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN „EURISTICA”
— REGULAMENT DE ORGANIZARE —

„Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că 
viața nu este împărțită pe discipline.” (J. Moffett)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” din IAȘI în parteneriat cu 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI organizează pe parcursul anului școlar 
2015-2016 PROIECTUL EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN „EURISTICA”, cu două 
secțiuni:

A) SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „EURISTICA” cu tema : „Tradiție și modernitate 
î n  î n v ă ț ă m â n t u l  r o m â n e s c :  a b o r d ă r i  e u r i s t i c e ,  a b o r d ă r i 
inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare”;

B) CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR DE CULTURĂ GENERALĂ 
„EURISTICA”, ediția a VI-a, 2016.

COORDONATORI PROIECT:
• Prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ
• Prof. BOGDAN-DIMITRIE PÂRÂIALĂ
• Prof. DUMITRU D. PÂRÂIALĂ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE a proiectului:
• Prof. CĂTĂLINA-VALENTINA HOLIC, directorul școlii
• Prof. BRÂNDUȘA VERDEȘI, director adjunct, coordonator proiecte educative
• Prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ
• Prof. BOGDAN-DIMITRIE PÂRÂIALĂ
• Prof. DUMITRU D. PÂRÂIALĂ
• Prof. înv. primar FLORINA-ALEXANDRA PÂRÂIALĂ
• Prof. înv. primar CARMEN MARDARE
• Prof. înv. primar MIHAELA SANDU
• Prof. înv. primar LIDIA COSTICĂ
• Prof. NICOLETA HOROBEȚ
• Prof. ALINA POPOV



GRUP ȚINTĂ/BENEFICIARI
• Concursul transdisciplinar de cultură generală „EURISTICA” se adresează 

preșcolarilor din grupa mare din grădinițele județului Iași, elevilor din clasa 
pregătitoare și din clasele I-IV din învățământul ieșean.

• Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și 
gimnazial al județului Iași.

Scopul proiectului
 Stabilirea unor relații de colaborare între instituțiile de învățământ din județ în 

cadrul Proiectului educativ județean „EURISTICA” prin proiectarea și organizarea 
activităților menționate, prin evaluarea gradului de integrare a curriculum-ului aplicat, 
a pașilor spre o învățare transdisciplinară.

 OBIECTIVE
1. Evidențierea necesității abordărilor inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor 

de învățare
2. Identificarea modalităților de organizare inter/intra/transdisciplinare a 

conținuturilor
3. Valorificarea competențelor pedagogice și științifice ale cadrelor didactice în 

demersul lor de abordarea transdisciplinară, integrată a activităților de                     
predare-învățare-evaluare

4. Antrenarea copiilor într-o competiție cu ei înșiși, prin solicitarea proceselor 
pozitive superioare (imaginația, creativitatea, atenția voluntară, gândirea critică etc.) 
în rezolvarea probelor de concurs elaborate din perspectivă integrată transdisciplinară

ARGUMENT
Dinamica socială a ultimelor decenii pune în fața lumii contemporane diverse 

provocări. Școala trebuie să propună răspunsuri adecvate acestora. Ca urmare, 
obiectivul fundamental al sistemului educațional românesc este „promovarea unui 
învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și vocaționale, 
cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în 
profesie și în societate” (Art. 2 din L.E.N.)

Organizarea unilaterală a informației într-un sistem rigid, pe discipline disparate, 
nu corespunde obiectivului de formare a culturii generale la elevi. Se impune cu 
necesitate abordarea transdisciplinară, integrată, centrată pe aspectele relevante 
ale vieții cotidiene; educația organizată astfel traversează barierele obiectelor de 
studiu și aduce împreună aspecte ale curriculum-ului în asociații semnificative, 
aparținând unor arii mai largi de studiu, deoarece „când mergi pe-afară, natura nu te 
pune față în față pentru trei sferturi de oră numai cu flori și în următoarele trei sferturi 
numai cu animale” (Il. Il. Iacobs)

Pentru educație, singurul obiect de studiu este viața, în toate manifestările sale.
Prin urmare, organizarea inter/intra/transdisciplinare a ofertelor de învățare 

pentru formarea competențelor cheie la copiii din învățământul preșcolar și primar 
constituie un element definitoriu al oricărui demers didactic modern.

Un prim pas în asemenea abordări a fost făcut de MEN prin propunerea de 
programe școlare integrate (exemplu la matematică și explorarea mediului etc.). Se 
cere însă un efort mai mare din partea cadrelor didactice în conceperea, realizarea și 
punerea în aplicare a planificărilor și proiectărilor integrate.

Prezentul Proiect educațional oferă un cadru adecvat pentru cunoașterea și 
promovarea aspectelor novatoare în ceea ce privește tematica abordată, un bun prilej 
în identificarea posibilităților de realizare a unor colaborări și parteneriate constructive 
și valoroase. 



SECȚIUNEA A) SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „EURISTICA” cu tema: „Tradiție și 
modernitate în învățământul românesc: abordări euristice, abordări 
inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare”.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 
• 27 mai 2016
MOD de DESFĂȘURARE: 
• sesiune de comunicări și lucrări practice
LOCAȚIA:
• ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, Iași
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ:
1. Selectarea unor conținuturi ce pot fi abordate în manieră transdisciplinară
2. Predarea-învățarea transdisciplinară
3. Modele de proiectare transdisciplinară
4. Modele de planificare/proiectare transdisciplinară
5. Modele de evaluări/sarcini integrate, formulate din perspectivă transdiscipli-

nară
6. Evaluarea transdisciplinară
7. Metode euristice utilizate în predarea-învățarea-evaluarea transdisciplinară
8. Abordarea integrată a unor noțiuni complexe ca: apa, solul, copilăria, anotim-

purile, natura etc.
9. Elaborarea unui opțional transdisciplinar
10. Parteneriate între profesori de specialități diferite
11. Lucrări practice, experimente

Notă: VOR FI APRECIATE APLICAȚIILE, NU TEORETIZĂRILE!

REGULAMENTUL de PARTICIPARE:
1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
Înscrierea participanților se face concomitent cu depunerea lucrărilor în format 

electronic la adresa de e-mail: sc_ocazimir_iași@yahoo.com.
E-mail-ul va conține:
     • Fișa de înscriere completată (vezi Anexa 1).
  • Un fișier cuprinzând conținutul prezentării, cu specificarea titlului, 

autorului/autorilor și a școlii de proveniență.
2. CONDIȚII DE PUBLICARE:
Lucrarea va cuprinde un număr de minim 3 pagini și maxim 6 pagini. Redactarea 

lucrării se va face în format A4, 2 cm sus, 2 cm jos, 2,5 cm la stânga și 1,5 cm la 
dreapta, text alineat „justified” la un rând, font (Times New Roman - obligatoriu cu 
diacritice (lucrările fără diacritice nu sunt acceptate)). Titlul va fi scris cu majuscule 
(Times New Roman, 14 Bold), centrat; la două rânduri de la titlu se va scrie numele 
autorului și școala (Times New Roman, 12); la două rânduri de numele autorului se va 
începe scrierea textului (Times New Roman, 10). Fotografiile, desenele, hărțile, 
tabelele vor fi însoțite de precizarea autorului într-o paranteză situată după titlul 
materialului grafic sau al tabelului.

Bibliografia se va nota cu font 10, la sfârșitul lucrării,în următoarea ordine: nume 
și prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea și anul.

Referatele vor cuprinde o succintă parte teoretică (maxim 25% din lucrare) și, 
obligatoriu, exemple practice din activitatea desfășurată, concluzii ale unor 
experimente, studii de caz.
Notă: SE ASIGURĂ SUPORT TEHNIC PENTRU PREZENTARE: VIDEOPROIECTOR

Atenție! SE VA APRECIA ORIGINALITAEA ȘI NOUTATEA EXEMPLELOR!



3. Simpozionul se va finaliza cu apariția unei publicații ce va cuprinde toate 
lucrările trimise, în condițiile în care acestea respectă cerințele de conținut, structură și 
calitate a informației. Nu se admit lucrările ce abordează un conținut doar din 
perspectivă strict teoretică.

4. Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi prin poștă diplomele 
de participare și CD-ul cu toate materialele prezentate.

5. SE ACORDĂ PREMIUL ÎN BANI PENTRU CEA MAI ORIGINALĂ ȘI INOVATOARE 
LUCRARE APLICATIV-PRACTICĂ!

TERMEN LIMITĂ de ÎNSCRIERE:
• 30 martie 2016
RESPONSABILI:
• Mediatizarea: prof. înv. primar MARILENA BIȘOG
• Parteneriate: prof. TEODORA TĂNASĂ
                      prof. înv. preșcolar MARIANA PANAITE
• Publicarea materialelor: • Prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ
      • Prof. BOGDAN-DIMITRIE PÂRÂIALĂ
COMISIA de EVALUARE:
• Prof. CĂTĂLINA HOLIC
• Prof. DUMITRU D. PÂRÂIALĂ
• Prof. înv. primar MIHAELA SANDU
• Prof. înv. primar LIDIA COSTICĂ
CRITERII de EVALUARE: ORIGINALITATE și INOVAȚIE în domeniul didacticii 

aplicate.
RESURSE FINANCIARE: sponsorizări, finanțări din resurse proprii.

B. CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR DE CULTURĂ GENERALĂ 
„EURISTICA”, ediția a VI-a

• Ediția din acest an a concursului se adresează preșcolarilor din grupa mare, 
elevilor din ciclul primar și se desfășoară în două etape:

30 etapa locală, pe data de 7 aprilie 2016, orele 10  și
30

 etapa județeană, pe data de 27 mai 2016, orele 10 . 
• Locul de desfășurare: în locația fiecărei școli/grădinițe participante
• Timp de lucru pentru concurenți: grupa mare, clasă pregătitoare, clasa I: două 

reprize de câte 20 minute = 40 de minute; clasa a II-a- a IV-a: 60 minute.
• Fiecare unitate participantă va încheia până la 30 martie 2016 un acord de 

parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ OTILIA CAZIMIR” și va desemna un responsabil 
cu organizarea și desfășurarea concursului.

• Abordarea integrată a conținuturilor în alcătuirea probelor de concurs are în 
vedere următoarele domenii/discipline de învățământ:

a) la clasa pregătitoare, la clasa I și la clasa a II-a: dezvoltarea personală, 
comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, arte vizuale 
și lucru manual;

b) la clasele a III-a și a IV-a: limba și literatura română, matematică, 
educație civică, științe, limba engleză/franceză, istorie, geografie (clasa                 
a IV-a), educație plastică și educație tehnologică.

• Subiectele propuse vor viza atât competențe prevăzute de programa școlară, cât 
și elemente de cultură generală specifice particularităților de vârstă ale concurenților, 
așa cum solicită evaluările naționale/internaționale de tipul PIRLS și TIMSS.

• Probele de concurs vor fi prezentate sub formă de revistă prin grija 
00coordonatorului și vor fi distribuite către locațiile școlilor participante până la ora 9  a 

zilei de concurs, împreună cu fișele pentru răspunsurile tip grilă.



• Comisia de evaluare din unitățile participante va acorda punctaj pentru fiecare 
concurent numai analizând fișele cu răspunsurile tip grilă (care se înmânează elevilor o 
dată cu revistele de concurs) și baremul de corectare prevăzut pentru fiecare item. 

• În fiecare etapă a concursului se vor stabili premianții în funcție de punctajul 
obținut.

• Școlile participante vor trimite la următoarea adresă de e-mail: 
sc_ocazimir_iaș  sau prin curier, după fiecare etapă a competiției, tabele i@yahoo.com
nominale cu elevii concurenți și punctajele obținute către școala organizatoare. 
Aceasta este obligată să înmâneze unităților participante diplome de participare, de 
premiere și medalii de aur, argint și bronz, potrivit hotărârilor comisiei de 
implementare a proiectului.

 • Resursele financiare ale proiectului:
Școala organizatoare a încheiat un acord de sponsorizare cu Editura „Euristica” 

pentru tipărirea revistelor cu probele de concurs, a fișelor grilă și a lucrării                   
metodico-științifice cu titlul: „Tradiție și modernitate în învățământul românesc: 
abordări euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de 
învățare”.

3 Prof. coordonatori ai PROIECTULUI:
Prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ
Prof. BOGDAN-DIMITRIE PÂRÂIALĂ
Prof. DUMITRU D. PÂRÂIALĂ
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