
 

 

 

 

 

ȘCOALA GIM.„OTILIA CAZIMIR”, IAȘI 

                           NR. 140   /21.01.2020 

C.A.E.J. 11297/20.12.2019 

 

 

  

 Calendarului Activităților Educative Județene, nr. 11297/20.12.2019 

 
 În data de 13 FEBRUARIE 2020, orele11,00, va avea loc ediția a VIII-a a 

Simpozionului Județean EURISTICA, organizat de Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, 
Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu două secțiuni: 

A. Concursul interdisciplinar 

B. Simpozion 
 

A. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE CULTURĂ GENERALĂ 

,,EURISTICA”pentru elevii claselor primare și gimnaziale (CP-VI) 

Etapa locală se va organiza în școala de proveniență a elevilor, în ziua de 13 februarie 2020. 

Etapa județeană se va desfășura la Școala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” Iași, Str. Socola, nr.13, 

în ziua de 29 mai 2020, începând cu orele 11,00.  

 

ORGANIZAREA ETAPELOR 

 

1. Etapa localăse va desfășura în data de 13 februarie 2020, în şcolile partenere. 

ÎNSCRIEREA: În perioada 3-10 februarie 2020, coordonatorii din școlile partenere participante 

vor trimite fișa de înscriere (ANEXA 1) pe adresa de e-mail editura_euristica@yahoo.com 

SUBIECTELE: vor fi transmise prin e-mail școlilor înscrise, în dimineața concursului, în 

intervalul 8-10,30. 

În alcătuirea probelor de concurs se va avea în vedere abordarea integrată a conținuturilor din 

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, abilități  practice. 

b. la clasele a III-a- a VI-a:limba și literatura română, matematică,educație civică, științe, 

limbaengleză/franceză, istorie, geografie, la clasa a VI-a, educație plastică și educație 

tehnologică.  
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Subiectele propuse vor viza atât competențe prevăzute de programa școlară,dar mai ales, 

elemente de cultură generală specifice particularităților de vârstă ale concurenților, așa cum solicită 

evaluările naționale/internaționale de tipul PIRLS și TIMSS. 

ORA DE ÎNCEPERE a concursului este 11,00. 

DURATA concursului este de 90 de minute. 

EVALUAREA LUCRĂRILOR se va face de către o comisie constituită la nivelul școlii participante. 

Se vor acorda premiile I, II, III, mențiune, fără a se depăși 30% din numărul de participanți. 

BAREMELE DE EVALUARE vor fi transmise în intervalul 13,00-14,00, în aceeași zi. 

 

Se va califica la etapa județeană câte un elev pe serie de clasă (I-VI). Cei șase elevi calificați 

vor forma echipajul școlii. Acest echipaj va participa la etapa județeană la Școala Gimnazială”Otilia 

Cazimir”. 

 

 DIPLOME și ADEVERINȚE: Școala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” Iași va transmite în format 

electronic macheta diplomei pentru etapa locală, cât și modelul de adeverință pentru cadrele didactice 

implicate(inclusiv coordonatorul pe școală). Acestea vor fi semnate și ștampilate de către directorul 

școlii partenere participante și de cadrul didactic coordonator din școală. 

 

2.Etapa județeanăse va desfășura în data de 29 mai 2020, la Şcoala Gimnazială „Otilia 

Cazimir” Iaşi. 

ÎNSCRIEREA se va face în perioada 18-22 mai 2020, pe baza fișei de înscriere completată 

electronic(ANEXA 2). 

TABELELE NOMINALE cu elevii care formează echipajul promovat la etapa județeană vor fi depuse 

în format letric la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Otilia Cazimir” Iași și trimise în format electronic 

pe adresa de e-mail editura_euristica@yahoo.com 

LOCUL DE DESFĂȘURARE a etapei județene va fi Școala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” Iași, Str. 

Socola, nr.13. 

ORA DE ÎNCEPERE a concursului este 11,00. 

DURATA concursului: 90 minute. 

Elevii se vor prezenta la unitatea organizatoare cu 30 de minute mai devreme, având carnetul de elev 

vizat pe anul școlar 2019-2020 și instrumentele necesare pentru scris. 

REZULTATELE concursului vor fi transmise în format electronic, școlilor participante, în ziua de 3 

iunie 2020. 

Participanții la etapa județeană vor primi DIPLOME. 

  

 

B. SIMPOZIONUL cu tema,,Tradiție și modernitate în învățământul românesc: abordări 

euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare.” 

5 iunie 2020 

 

SECȚIUNEAA:ELEVI– PROIECTE 

Acest eveniment se adresează elevilor dornici să își exerseze abilitățile de realizare ale unui 

proiect, lucru în echipă, comunicare orală, abordări interdisciplinare, dar și un evenimentmetodic, 

științific și cultural destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care doresc să coordoneze 

echipe de elevi cu sopul de a forma tineri adaptați cerințelor societății actuale, o societate în permanentă 

schimbare.  
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Fiecare școală parteneră în proiect va participa cu un echipaj format din 4 elevi - clasele III-VI, 

câte un elev pe nivel de studiu. Acesta va fi echipajul reprezentativ, promovat în urma desfășurării 

etapei locale, la etapa județeană.  

Tematica proiectului: Schimbări climatice și încălzire globală. 

În atenția cadrelor didactice coordonatoare de echipaje! 

Tematica proiectului va fi abordată din perspectivă interdisciplinară (Abordarea STEAM – 

Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică). 

Concurenții vor fi prezenți la Școala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” Iași, în data de 5 iunie 2020, 

la ora 11,00 pentru susținerea proiectelor care vor fi realizate sub formă de postere. 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:   

Înscriereaechipajului participant va fi făcută de cadrul didactic coordonatordin școalaparteneră 

la proiect, care vatrimitefișa de înscriere la adreasa de e-mail catalinaholic@yahoo.com.  

E-mail-ul vaconține: fișa de înscrierecompletată (Anexa2). 

 

 SECȚIUNEA B: CADRE DIDACTICE – COMUNICĂRI/REFERATE 

 

Acest evenimentmetodic, științific și cultural este destinat cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar care doresc să participe la activități de formare continuă. 

 

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU COMUNICĂRI/REFERATE: 

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 transdisciplinară 

6. Evaluarea transdisciplinară 

7. Metode euristice utilizate în predarea-învățarea-evaluarea transdisciplinară 

8. Abordarea integrată a unor noțiuni complexe ca: apa, solul, copilăria, anotimpurile,natura, 

etc. 

9. Elaborarea unui opțional transdisciplinar 

10. Parteneriate între profesori de specialități diferite 

11. Lucrări practice, experimente 

1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:   

Înscriereaparticipanților se face concomitent cutrimitereafișei de înscriereși a lucrăriiîn 

format electronic la adreasa de e-mail catalinaholic@yahoo.com.  

E-mail-ul vaconține:  

a. fișa de înscrierecompletată (Anexa2)  

b. un fișiercuprinzândrezumatullucrării, cu specificareaautorului/autorilorși a școlii de 

proveniență. 

 

2. CONDIȚII DE PUBLICARE:  

Simpozionul se vafinaliza cu 

aparițiauneipublicațiicevacuprindetoatelucrărileprezentate/trimise, încondițiileîn care acestea 

respect cerințele de conținut, structurășicalitateainformației. Nu se admit 

lucrărileceabordează un conținutdoar din perspectivă strict 

teoretică.Conținutullucrărilorreprezintăresponsabilitateaexclusivăaautorilor, 

coordonatoriipublicației nu sunt responsabilipentrumodulîn care a 

fostfolositconținutulinformației.  
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Lucrareavacuprinde un număr de minim 3 paginiși maxim 6 pagini. Redactarealucării se va 

face în format A4, 2 cm sus, 2 cm jos, 2,5 cm la stângași 1,5 cm la dreapta, text alineat 

,,justified”, la un rând, font (TIMES NEW ROMAN-obligatoriu cu diacritice). 

Materialelevorcuprinde o succintăparteteoretică (maxim 25% din lucrare) și, obligatoriu, 

exemple practice din activitateadesfășurată, concluzii ale unorexperimente, studii de caz. 

Persoanele înscrise cu lucrări vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE. 

Confirmarea participării se face până la data de 30 mai 2020prin completarea și trimiterea 

formularului de înscriere la adresa de e-mail catalinaholic@yahoo.com. 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE a S: februarie- iunie 2020 

 

MOD DE DESFĂȘURARE:  

SECȚIUNEA A: prezentări proiecte (postere) ale elevilor,  

SECȚIUNEA B: susțineri referate/comunicări cadre didactice 

 

LOCAȚIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, OTILIA CAZIMIR” IAȘI 

 

 

 

       

 

                                                                                                    Vizat, director unitate de învățământ 

                                                                                                             Prof. Lăcrămioara Doncean 
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