INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E‐mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

PROIECTUL ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE
A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
Numele instituţiei organizatoare: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax,
email, site) : Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova,
Telefon0251/420961;
0351/407395
(407397)Fax:
0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

Echipa de coordonare a activităţii de perfecţionare :
Mihaela Cristina Moţăţeanu - Inspector Şcolar General, IŞJ Dolj
Cătălin Spiridon– Inspector Şcolar Judeţean Adjunct, IŞJ Dolj
Alexandru Gîdăr - Inspector Şcolar Judeţean Adjunct, IŞJ Dolj
Daniela Corina Andriescu - Inspector de specialitate pentru limba şi literatura română, IŞJ Dolj
Stela Dojan- Inspector de specialitate pentru limba şi literatura română, IŞJ Dolj
Mihaela Brumar – Director CCD DOLJ
Marinela Calangiu – profesor metodist CCD DOLJ
9 Persoana de contact – membru al echipei de coordonare (nume si prenume, functie, date
de contact) :
Inspector scolar de specialitate Corina Andriescu
Prof. metodist Marinela Calangiu

B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
Titlul: „MATERIE VERSUS SPIRIT”
9 Tipul activităţii de perfecţionare (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, dezbateri,
work-shop-uri): SIMPOZION online
9 Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare - nivel
judeţean/interjudeţean/naţional/ internaţional; NATIONAL
9 Număr de cadre didactice participante: 120
Parteneri :
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
Universitatea din Craiova: Facultatea de Chimie
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Universitatea din Craiova: Facultatea de Litere
Invitaţi: Conf univ. dr. Sorina Sorescu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere
Locaţia : CCD DOLJ
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
9 Argument, justificare, context (analiza de nevoi)- max. 1000 de caractere
Cu toţii suntem de acord că e necesară o schimbare a paradigmei educaţionale actuale şi
că învăţământul românesc trece printr-o criză. O schimbare de o asemenea complexitate
întâmpină întotdeauna dificultăţi, obstacole şi opoziţii de diverse forme şi naturi. Obstacolele
sunt atât la nivelul inerţiilor de gândire şi acţiune ale individului uman, cât şi la nivelul inerţiilor
de organizare şi funcţionare a societăţii umane. Obstacolele de la nivelul individual sunt generate
de tiparele de raportare la lume, de anumite reprezentări despre lume şi sine, de anumite
reprezentări despre cunoaştere, despre valori, dobândite prin educaţia primită sau prin adoptarea
unui anume stil de viaţă, exersat de-a lungul anilor. Apare, astfel, un cerc vicios: o schimbare
reală a acestor tipare cere cu necesitate o schimbare reală de paradigmă educaţională; paradigma
educaţională, la rândul ei, cere cu necesitate o construcţie în concordanţă cu paradigma culturală
căreiia îi aparţine. Numai o schimbare reală în educaţie aduce după sine şi o schimbare reală a
individului în societate, respectiv a societăţii, care devin astfel capabili să genereze o nouă
paradigmă culturală şi , implicit, odată cu ea, o nouă paradigmă educaţională.
Pornind de la ideea lui Basarab Nicolescu că „natura este, prin natura sa, una
transdisciplinară” încercăm o schimbare de gândire şi de abordare a funcţionării competiţiei
şcolare, bazată pe un demers combinatoriu al cunoştinţelor dobândite şi creativităţii ştiinţifice
9 Scopul:
Se urmăreşte promovarea unei noi gândiri: modelul curricular actual, „construit” pe
discipline, nu permite formarea unei viziuni holistice (integrate) a cunoaşterii asupra lumii,
cunoaşterea omului şi a lumii rămâne fragmentară, conexiunile nu se produc, se înregistrează o
periculoasă ruptură între lumea exterioară şi cea interioară, între subiectul şi obiectul cunoaşterii.
Pornind de la teoria pusă în circulaţie de Basarab Nicolescu, conform căreia
„trasndiciplinaritatea priveşte ceea ce este în acelaşi timp între discipline, înlăuntrul diferitelor şi
dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei o reprezintă înţelegerea lumii prezente, unul dintre
imperativele ei constituindu-l unitatea cunoaşterii” (Basarab Nicolescu – Noi particula şi lumea,
Polirom, 2002, p. 232), propunem un concurs şcolar, pe echipe sau individual, de analiză unor
opere literare, al căror mesaj este prezentarea terţului inclus, adică acel nivel al realităţii posibil
revelabil numai prin instrumente dintre discipline diferite şi dincolo de ele.
Pentru evitarea confuziile, propunem ca accepţie pentru termenul de trasndisciplinaritate,
semnificaţia demonstrată de fizicianul român Basarab Nicolescu: trasdisciplinaritatea este
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„trasgresiunea dualităţii ce opune cuplurile binare: subiect-obiect, subiectivitate-obiectivitte,
materie-conştiinţă (awareness), reducţionism-holism, diversitate-unitate. Această dualitate este
trasgresată de unitatea deschisă care cuprinde şi Universul, şi fiinţa umană” (Basarab Nicolescu,
Transdisciplinaritatea. Manifest, Polirom, Iaşi, 1999, p 66).
9 Tematică orientativă: forma timpului în operele literare, problematica relativizării
timpului, prezenţa simbolurilor transdisciplinare în operele literare, structuri matematice
ale operelor literare, relaţia relativ-absolut a cronotoposului în operele literare etc.
9 Obiectivele specifice ale activităţii
Formarea unui nou tip de gândire
Pătrunderea literaturii cu alte mijloace de investigare şi, deci, relifarea unui univers holistic al
ficţionalului
Responsabilizarea tinerilor, dezvoltarea unei noi atitudini faţă de şcoală şi realitatea
înconjurătoare
O altfel de receptaare a fenomenului artistic
Dezvoltarea aptitudinilor pentru creativitate, cercetare, învăţare
9 Grupul-ţintă
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar reprezentand toate specialităţile.
9 Durata (iniţiere - finalizare):ianuarie- mai 2012
9 Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate
propusă:
obligatoriu
activităţi
de
proiectare,
organizare,
desfăşurare,
monitorizare/evaluare)
a. Activitatea nr. 1 Proiectarea activității
b. Tipul activităţii: proiectare
c. Perioada de desfăşurare: decembrie 2011-ianuarie 2012
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Pornind de la teoria pusă în circulaţie de Basarab Nicolescu, conform căreia
„trasndiciplinaritatea priveşte ceea ce este în acelaşi timp între discipline, înlăuntrul
diferitelor şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei o reprezintă înţelegerea lumii
prezente, unul dintre imperativele ei constituindu-l unitatea cunoaşterii” (Basarab
Nicolescu – Noi particula şi lumea), ISJ DOLJ în parteneriat cu CCD DOLJ propune
acest simpozion.
e. Responsabil:
prof. Corina Andriescu Inspector de specialitate ISJ Dolj
prof. Marinela Calangiu metodist CCD Dolj
a. Activitatea nr. 2 Organizarea activității
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b. Tipul activităţii: organizare
c. Perioada de desfăşurare: ianuarie - 02 mai 2012
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Postarea pe site-urile instituţiilor organizatoare ISJ Dolj si CCD Dolj a
regulamentului simpozionului.
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar sunt invitate da participe cu
lucrări care să conţină o problematică transdisciplinară între literatură (condiţie sine qua
non) şi alte discipline.
Secțiunile simpozionului
1. Referate
2. Prezentări PPT
3. Postere, flayere, planşe
4. Filme, înregistrări video, înregistrări audio
Lucrările vor fi trimise pe adresa de email materie_vs_spirit@yahoo.com, cel
tarziu pe data de 4 mai 2012.
In aceasta perioada participanții îşi vor crea conturi pe platformele SKYPE si
Yahoo Messenger.
e. Responsabil:
prof. Corina Andriescu Inspector de specialitate ISJ Dolj
prof. Marinela Calangiu metodist CCD Dolj
Activitatea nr. 3 Desfășurarea activității
b. Tipul activităţii: desfășurare
c. Perioada de desfăşurare: 19 mai 2012
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri :
In data de 19 mai 2012 participanții înscriși vor intra pe platforma SKYPE/
Yahoo pentru a prezenta un rezumat al materialului pregătit.
Ora la care se va face conexiunea se va comunica ulterior.
e. Responsabil:
prof. Corina Andriescu Inspector de specialitate ISJ Dolj
prof. Marinela Calangiu metodist CCD Dolj

9 Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, modalitatea şi
indicatorii de evaluare a acestor rezultate
9 Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să
le realizaţi în timpul implementării activităţii de perfecţionare propusă şi după încheierea
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acesteia (kit-ul de marketing: comunicate de presă, articole presă, apariţii mass-media
etc.)
o promovare: postare site C.C.D. Dolj, site-ul ISJ DOLJ
o diseminare: în cadrul cercurilor pedagogice, realizarea unui auxiliar didactic
9 Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu
comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie dacă
este cazul (cel mult o pagină)
9 D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ :
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE

b) Mod de certificare/participare: diplomă de participare in format electronic

