
 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION JUDEȚEAN 

SHAKESPEARE AND HIS LEGACY – MAI 

DEPARTE SCRIE ÎN CARTE 
 

We know what we are, but know not what we may be. 

William Shakespeare 

Cărţile sunt unelte de trăit, instrumente existenţiale. 

Gabriel Liiceanu 

Activități: 

- Creații literare ale elevilor; 

- Recenzii de carte; 

- O pagină pentru sufletul meu - lectura elevilor; 

- Personaje prin lumea mea - o călătorie în timp; 
 

23 aprilie 2021 - On-line, ora 11.00 

 

 

 

 

Organizatori 

Inspectoratul Școlar Județean 

Vâlcea  

Colegiul National de Informatică 

"Matei Basarab" Rm. Vâlcea 

Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu”, 

Drăgăşani 

Direcția 

Județeană pentru 

Cultură Vâlcea 

ŞcoalaGimnazială 

Nr. 5,  

Râmnicu Vâlcea 

PARTENERI 



Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea                                          C.N.I. ,,Matei Basarab" Rm. Vâlcea 

Nr. 1842/08.12.2020                                              Nr. 1065/20.04.2021 

 

          Aprobat,                                                                                             

Inspector Școlar General, 

Prof. Mihaela Andreianu 

 

SIMPOZION JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR 

ON-LINE  

SHAKESPEARE AND HIS LEGACY – MAI DEPARTE SCRIE-N CARTE 

23 APRILIE 2021 
 

ARGUMENT 

                                Cărţile sunt unelte de trăit, instrumente existenţiale. 

Gabriel Liiceanu 
 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în colaborare cu Colegiul Național de Informatică ,,Matei 

Basarab" Rm. Vâlcea propun simpozionul județean on-line ,,Shakespeare and his legacy – mai departe 

scrie-n carte", pretext de manifestare interdisciplinară în scopul conectării și traversării granițelor tradiționale 

ale literaturii într-un mediu propice care să favorizeze dezvoltarea perspectivelor specifice pentru îndeplinirea 

unor obiective comune. 

SCOP 

Dezvoltarea capacităților instituționale prin promovarea activităților ce vin în completarea actului 

didactic cu impact pozitiv în mediul școlar și încurajarea legăturilor de colaborare între parteneri. 

OBIECTIVE 

 Realizarea unei interacțiunii complexe în context interdisciplinar; 

 Promovarea literaturii din culturi diferite prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice și a 

reprezentanților instituțiilor partenere; 

 Conștientizarea rolului literaturii în dezvoltarea spiritului critic și a competitivității; 

 Creșterea interesului pentru literatură și domenii cu care se află în strânsă legătură; 

 Dezvoltarea capacităților de relaționare prin încurajarea schimbului de idei, opinii, experiențe. 

GRUP ȚINTĂ 

Elevi și cadre didactice coordonatoare de la instituțiile de învățământ din județ. 

ORGANIZATORI 

 Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea; 

 Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea. 



COORDONATORI 

 Prof. Mihaela Andreianu - Inspector școlar general 

 Prof. Mirela Toma – Inspector școlar general adjunct 

 Prof. Cristina Lăcătușu -  Inspector școlar general adjunct 

 Prof.dr. Simona-Maria Barangă – Inspector școlar limbi moderne 

 Prof. Maria Bocoi – Inspector școlar limba română 

 Prof. Carmen Sărdărescu – Profesor limba engleză C.N.I. ,,Matei Basarab" Rm. Vâcea 

 Prof. Gabriela Bălăceanu – Director adjunct, profesor limba română C.N.I. ,,Matei Basarab" Rm. 

Vâcea 

 Prof. Mirela Maier – Profesor limba engleză Școala Gimnazială Nr. 5 

 Prof maria Drăguț – Profesor limba română Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu" Drăgășani 

 

PARTENERI 

 Școala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea, prof. coord. Mirela Maier; 

 Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, dir. Florin Epure; 

 Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Drăgășani, prof. coord. Drăguț Maria. 

DATA SIMPOZIONULUI 

23 aprilie 2021, ora 11:00, exclusiv on-line. 

ÎNSCRIEREA 

Se va realiza prin completarea fișei de înscriere și prin semnarea în prealabil a acordului de 

parteneriat, documente atașate la prezentul regulament. Acestea vor fi trimise către organizatori la 

adresa de e-mail simonabaranga9@gmail.com. 

DRESFĂȘURARE  

Simpozionul se adresează elevilor, sub coordonarea cadrelor didactice și cuprinde următoarele 

activități:  

 Creații literare ale elevilor; 

 Recenzii de carte; 

 O pagină pentru sufletul meu – lectura elevilor; 

 Personaje prin lumea mea – o călătorie în timp. 

Aceștia vor prezenta creații literare proprii, în versuri sau proză, recenzii de carte, lecturi din paginile 

preferate sau citate semnificative, personaje literare reprezentative. 

PARTICIPARE 

Activitățile simpozionului se vor realiza on-line, prin aplicația ZOOM. Profesorii coordonatori vor 

primi cu cel puțin o oră înainte link-ul de conectare de la organizatori după care îl vor transmite 

participanților. 

Fiecărui participant i se alocă maxim 10 minute pentru prezentarea materialului în funcție de 

activitatea aleasă, conform programului simpozionului. 

VALORIFICAREA ACTIVITĂȚII 

Se vor acorda diplome de participare. 

Materialele prezentate vor fi publicate, pe suport electronic, în revista cu ISBN a simpozionului. 

Condiții de redactare: 

 Document Word, Format A4 cu margini egale de 2,54 cm, spațiere la 1,5 rânduri; 

 Titlul materialului va fi scris cu Times New Roman 14, bold, centrat; 

 La un rând de titlu, aliniat la dreapta, Times New Roman 12, bold, se va scrie numele 

participantului, profesorul coordonator și instituția de proveniență; 

 La un rând distanță se va scrie apoi materialul cu Times New Roman 12; 



 Bibliografia se va consemna la sfârșitul materialului astfel: numele și prenumele autorului, titlul 

lucrării, editura, orașul, anul apariției. 

PERSOANA DE CONTACT 

 Prof.dr. Simona-Maria Barangă, tel. 0787313041 

 

Nu se percepe taxă de participare! 

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZION JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR 

ON-LINE  

SHAKESPEARE AND HIS LEGACY – MAI DEPARTE SCRIE-N CARTE 

23 APRILIE 2021 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME  ........................................................................................................................ 

CALITATEA PARTICIPĂRII: ELEV/CADRU DIDACTIC ............................................................ 

CLASA/SPECIALITATEA ................................................................................................................ 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT .................................................................................................... 

TELEFON............................................................................................................................................ 

E-MAIL ............................................................................................................................................... 

ADRESA ............................................................................................................................................. 

ACTIVITATEA ALEASĂ ................................................................................................................. 

TITLUL  MATERIALULUI ELABORAT ........................................................................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



ACORD DE PARTENERIAT 

SIMPOZION JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR 

SHAKESPEARE AND HIS LEGACY – MAI DEPARTE SCRIE-N CARTE 

ON-LINE 23 APRILIE 2021 

 

Încheiat astăzi, ………………….., între: 

 

1. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, blv. N. Bălcescu, nr. 30, Rm. Vâlcea, reprezentat de inspector 

școlar general, prof. Mihaela Andreianu și Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Rm. 

Vâlcea, reprezentat de director …………………………… în calitate de instituții organizatoare 

și 
2. Școala …………………………………………………………………….., adresa  …………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentată de ………………………………………………………. în calitate de director și de 

profesor ……………………………………………… în calitate de partener. 

OBIECTUL ACORDULUI 

Colaborarea dintre organizatori și parteneri în vederea desfășurării Simpozionului județean 

interdisciplinar ,,Shakespeare and his legacy – mai departe scrie-n carte" desfășurat on-line în data 

de 23 aprilie 2021 conform regulamentului. 

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR 

 Diseminarea informațiilor referitoare la organizarea și desfășurarea simpozionului; 

 Asigurarea deschiderii on-line a activităților propuse; 

 Respectarea datei și orei de desfășurare a simpozionului; 

 Distribuirea diplomelor de participare. 

OBLIGAȚIILE PARTENERULUI 

 Diseminarea, la nivelul instituției din care provine, a informațiilor primite de la organizatori; 

 Completarea fișei de înscriere, a acordului de parteneriat și trimiterea acestora în timp util; 

 Pregătirea materialelor simpozionului; 

 Respectarea regulamentului de organizare și desfășurare a simpozionului. 

DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și este valabil pe 

toată durata anului școlar 2020-2021. 

CLAUZE FINALE 

Orice modificare a acestui acord de parteneriat se face numai cu acordul părților. 

 

ORGANIZATORI                                                              INSTITUȚIA PARTENERĂ 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea                                  ……………………………………………... 

Inspector General,                                                                Director, 

Prof. Mihaela Andreianu                                                    Prof. ………………………………………. 

 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

Director, 

Prof. Gheorghe Ciucă 


