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ARGUMENT: De ce „EXPECTATIVE”?
Pentru că fiecare dintre noi avem propriile aşteptări care ne oferă scopuri și viziune, raportate la
acţiunile prezentului și reflectate în proiecţia viitorului.
Simpozionul este conceput pentru a oferi cadrelor didactice şi elevilor un prilej de exprimare a
prezentului relativ, raportat la esteticul de fiecare zi, construit prin efort susţinut şi izvorât din
creativitatea fiecăruia dintre noi. Prin metode specifice sectorului tehnic sau artistic s-a încercat de
fiecare dată crearea unor obiecte sau servicii care să aducă progres, siguranţă şi frumuseţe.
Pentru domeniile industrie textilă, design vestimentar și estetica corpului omenesc sunt azi
absolut necesare noi modalităţi de abordare, adaptate realităţilor de zi cu zi, în scopul promovării unor
tehnici inovative încadrate în normativele ecologice europene, într-un viitor cu un mediu mai curat.
Interferenţele dintre diferitele ştiinţe cu artisticul şi tehnicul sunt azi fapte de viaţă fără de care
nu se poate concepe evoluţia. Transdisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea fac parte din arsenalul
dascălului modern, care nu poate să îşi conceapă activitatea didactică altfel decât ca un summum de
informaţii cu aplicabilitate în multiple domenii.
Scopul simpozionului îl constituie promovarea triadei educație-instruire-învățare pentru
domenii de interes ale învățământului profesional și tehnic, prin stimularea creativității şi spiritului
inovativ, a schimbului de idei şi de bune practici în rândul elevilor şi cadrelor didactice, precum şi prin
dezvoltarea de noi colaborări şi parteneriate care valorifică experiența didactică și profesională într-un
cadru prielnic dialogului social.
Obiectivul general al simpozionului constă în promovarea calităţii în educaţia şi formarea
profesională prin valorizarea experiențelor, demersurilor didactice și practicilor care realizează
conexiunea dintre educație și viața socială, economie, tehnologie, știință și cultură.
Obiective specifice:
 Promovarea dialogului, a comunicării între şcoli şi a schimbului de bune practici;
 Dezvoltarea cooperării între cadre didactice care provin din unităţi şcolare diferite, precum şi
între şcoală, comunitatea locală şi reprezentanţi ai mediului de afaceri;
 Valorificarea valențelor creative ale elevilor;
 Promovarea culturii antreprenoriale şi a conceptelor de transdisciplinaritate şi
interdisciplinaritate;
 Alegerea unei cariere congruente cu valorile, interesele și abilitățile proprii ;
 Formarea unei atitudini active şi responsabile faţă de mediul înconjurător prin promovarea
normelor ecologice în domeniu;
 Dezvoltarea de noi colaborări şi parteneriate;
 Valorificarea și multiplicarea experienței din proiectele europene;
 Valorizarea potențialului activităţii de tip educativ extraşcolar ca modalitate complementară de
integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate.
Loc de desfăşurare: LICEULTEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD. Ora de începere a
activității este 900, la sediul şcolii din strada Sava Tekelija, nr. 1, Arad.

I. CADRUL GENERAL
Conform prevederilor legale, simpozioanele şcolare au ca obiectiv general promovarea
competiţiei şi performanţelor elevilor şi cadrelor didactice la disciplinele din domeniul ştiinţelor,
tehnicii, meseriilor, artelor, precum şi promovarea conceptului de interdisciplinaritate.
Concursul-Simpozion naţional „EXPECTATIVE” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare şi de bune practici între Liceul Tehnologic
„Francisc Neuman”Arad şi alte instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. Se organizează
anual și se adresează cadrelor didactice și elevilor din învățământul preuniversitar care au un interes
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deosebit în dezvoltarea competențelor profesionale, cultivarea și dezvoltarea spiritului de inovație și
competiție.
An de an au apărut elemente inovative care au contribuit la personalizarea fiecărei ediții prin
tematici cu multiple posibilități de abordare și exprimare.
Tema simpozionului:
„START UP ÎN CARIERĂ-FACILITAREA TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA
MUNCII PRIN CONSILIERE PRIVIND CARIERA” - SCHIMB DE BUNE PRACTICI.
Creativitatea, inovația și spiritul liber rămân factorii cheie ai reușitei acestui proiect. Avem
certitudinea că tematica propusă prin multiplele posibilitățile de abordare interdisciplinară va avea ca
rezultat prezentări și lucrări inedite și originale.
II. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ȘI ORGANIZARE
De organizarea, coordonarea şi evaluarea simpozionului naţional „EXPECTATIVE” răspunde
comisia constituită în cadrul Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad în colaborare cu partenerii săi.

În cadrul simpozionului există 3 secțiuni:
SECȚIUNEA I
Activitatea se va derula în cadrul proiectului „Support to European Quality Assurance in
Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” (EQAVETNRP-RO 2019), Rețeaua partenerială Industrie textilă și pielărie


Seminar interactiv cu tema:
„Start up în carieră-facilitarea tranziției de la școală la piața muncii prin consiliere
privind cariera - Experiență de învățare prin proiecte europene Erasmus+” (activitatea se
va desfășura conform agendei).

SECȚIUNEA a II-a- Comunicări științifice ale cadrelor didactice
SECȚIUNEA a III-a - Comunicări de specialitate ale elevilor
SECȚIUNEA a IV-a :
1. Workshop design vestimentar
2. Workshop estetica și igiena corpului omenesc-coafură
3. Workshop estetica și igiena corpului omenesc- manichiură
III. REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Participarea la secțiunea de comunicări științifice ale cadrelor didactice se poate realiza direct
sau indirect. Pentru secțiunea de comunicări științifice ale cadrelor didactice se vor acorda diplome de
participare.
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Participarea la secțiunea de comunicări de specialitate ale elevilor se poate realiza numai în
mod direct. Pentru secțiunea de comunicări de specialitate ale elevilor se vor acorda diplome de
participare, 3 premii (I, II, III), 2 mențiuni și premii speciale.
Lucrările propuse vor fi publicate în format DVD-ROM cu ISBN până la începerea noului an
școlar.
Sugestii de teme pentru sesiunile de comunicări:
 învătământul profesional și piața muncii (evoluție);
 industria textilă în perioada interbelică;
 antreprenoriat și orientare în carieră;
 influența costumului popular în moda actuală;
 accesul pe piața muncii ieri și azi;
 practici incluzive în școală;
 provocări curriculare de actualitate;
 tehnici moderne de finisaj chimic textil;
 condiţii naturale de cultivare a plantelor textile;
 interdependenţa dintre confortul personal şi finisarea produselor vestimentare;
 factorii de poluare și acțiunea lor asupra pielii, ochilor, tenului și părului;
 industria cosmetică și poluarea;
 norme ecologice în domeniul textil;
 norme ecologice în domeniul esteticii și îngrijirii corpului omenesc;
 obținerea culorilor și adaptarea lor coloristică la tendințele modei;
 tehnici traditionale de vopsire a materialelor textile;
 ecomediu, ecoeticheta si ecotextile, etc.;
 tendințe în modă și coafură în anul 2019;
 coafuri specifice fiecărui anotimp;
 interdisciplinaritate și transdiciplinaritate în tehnicile de predare moderne;
 toleranță și integrare: deziderate europene;
 kitsch-ul, fenomen al pseudoculturii;
 utilizarea tehnologiilor de tip web 2.0.; aplicații digitale și platforme de învățare;
 bune practici în proiecte europene;
 metode folosite în consilierea și orientarea în carieră.
CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :











Lucrările vor fi redactate în format electronic și vor fi prezentate împreună cu un rezumat de
maxim o pagină; prezentarea lucrării se va realiza în format ppt.
Lucrările vor fi aduse în ziua prezentării atât în format letric cât şi în format electronic pe
CD/DVD.
Tehnoredactarea lucrării se va realiza respectând următoarele criterii:
fişier document Word 2007 sau 2010, caractere de 12, Times New Roman, spaţiere la un rând;
scrierea se va face cu caractere româneşti (folosirea diacriticelor);
titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
se va scrie numele cadrului didactic, respectiv numele elevului, profesorul coordonator, şcoala şi
judeţul (Times New Roman 12);
prezentarea lucrării se va face printr-un ppt de maxim 7 min;
evaluarea lucrărilor va avea în vedere criteriile din anexa 3;
fișele de înscriere completate (conform Anexei 1 și Anexei 2) vor fi trimise până la data de
4 mai 2020 pe adresa simpozion.neuman@gmail.com.
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Data limită de expediere a portofoliului (lucrarea propriu-zisă, rezumatul şi prezentarea în power
point) este 11 mai 2020. Portofoliul de concurs va fi trimis pe adresa de e‐mail:
simpozion.neuman@gmail.com cu menţiunea pentru Concursul-S
Simpozion Naţional de
Specialitate “EXPECTATIVE”.

c) Elevii participanți la secțiunea workshop își vor aduce materialele necesare în vederea
realizării lucrării propuse. Organizatorii vor asigura punctele de lucru și vor răspunde solicitărilor în
funcție de posibilități. Orice alte detalii vor fi anunțate în timp util de participanți.
Lucrările finale realizate în cadrul secțiunilor vor fi evaluate de către o comisie conform
anexelor 4, 5, 6 și se vor acorda 3 premii (I, II, III), 2 mențiuni și premii speciale pentru fiecare
domeniu, respectiv design vestimentar, coafură și manichiură.
Sugestii de teme pentru workshopuri:
 drapaje din materiale textile;
 motive populare în creații vestimentare actuale;
 realizarea de accesorii vestimentare;
 imprimat manual;
 îmbrăcăminte ecologică;
 studio nails - arta pe unghii;
 realizarea de coafuri tematice și make-up;
 coafuri de epocă.
Datele referitoare la organizarea și desfășurarea Concursului –Simpozion național precum și orice
modificare care poate apărea ulterior aprobării prezentului regulament vor fi postate pe site-ul şcolii
www.liceul-neuman.ro.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
Prof. Gondor Marius Sorin
DIRECTOR,
Prof. Stoica Doina

INSPECTOR DE SPECIALITATE
Prof. ing. Borza Vasile
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Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL-SIMPOZION NAŢIONAL DE
SPECIALITATE

1. Elev participant
Nume şi prenume:
Clasa / Şcoala:
Domeniul/ Calificarea profesională:

Profesor coordonator
Nume şi prenume:
Specialitatea:
Şcoala:
Adresa şcolii:
Telefon:
E-mail:
Secţiunea la care participă (vă rugăm să bifaţi):
Comunicări de specialitate: Titlul lucrării ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Workshop design vestimentar
Workshop estetica şi igiena corpului omenesc - COAFURĂ
Workshop estetica şi igiena corpului omenesc –MANICHIURĂ
Cazare în Arad: DA
Perioada:

NU

Numărul de persoane:
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Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL-SIMPOZION NAŢIONAL DE
SPECIALITATE

Profesor participant
Nume şi prenume:
Specialitatea:
Şcoala:
Adresa şcolii:
Telefon:
E-mail:

Titlul lucrării:

Cazare în Arad: DA

NU

Perioada:
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Anexa 3

FISA DE EVALUARE
a lucrărilor propuse de elevi şi cadre didactice

Punctaj
acordat

Criterii de evaluare
Gradul de originalitate, creativitate si inovare în alegerea temei și prezentarea

20p

lucrării.
30p

Corectitudinea și rigoarea conținutului știintific al lucrării.
Expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, prezentare grafică, capacitate de

20p

sinteză, de analiză şi argumentare).
Tehnici inovative şi procedee de realizare practică.

10p

Prezența elementelor de interdisciplinaritate.

10p

Relevanţa temei alese în raport cu obiectivele simpozionului.

5p

Încadrarea prezentarii în timpul alocat

5p

Total punctaj
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Anexa 4

FIȘA DE EVALUARE
a lucrărilor din cadrul workshop-ului de coafură

Punctaj
acordat

Criterii de evaluare

Organizarea spațiului de lucru; pregătirea resurselor; pregătirea modelului.

10p

Respectarea tematicii propuse; gradul de originalitate și creativitate;

10p

Tehnici şi procedee de realizare practică a lucrării
10p
Adaptarea coafurii la caracteristicile modelului

20p

Calitatea lucrării (execuție, finisaj , aspect final, elemente inovative).

30p

Armonizarea coafurii cu machiajul, vestimentația, accesoriile.

10p

10p

Modul de prezentare a lucrării și încadrarea în timpul alocat.

Total punctaj
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Anexa 5

FIȘA DE EVALUARE
a lucrărilor din cadrul workshop-ului -manichiură

Punctaj
acordat

Criterii de evaluare
Organizarea spațiului de lucru; pregătirea resurselor; pregătirea modelului.

Respectarea tematicii propuse; gradul de originalitate, creativitate, inovare în

10p

10p

realizarea lucrării; tehnici şi procedee de realizare practică a lucrării.

Adaptarea manichiurii la caracteristicile modelului ;
20p

Alegerea și executarea de elemente decorative corespunzătare temei
simpozionului.

Folosirea tehnicilor de aplicare a culorilor ; aplicarea estetică a lacului pe unghii;

10p

Calitatea lucrării (execuție, finisaj , aspect final, elemente inovative)

30p

Armonizarea manichiurii cu machiajul , vestimentația și accesoriile.

10p

Modul de prezentare a lucrării și încadrarea în timpul alocat.

10p

Total punctaj 100p
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Anexa 6

FIȘA DE EVALUARE
a lucrărilor din cadrul workshop-ului –design vestimentar

Punctaj
acordat

Criterii de evaluare

Organizarea spațiului de lucru; pregătirea resurselor.

10p

Gradul de originalitate, creativitate și inovare în realizarea lucrării.

20p

Tehnicile şi procedeele de realizare practică a lucrări.i

20p

Calitatea lucrării : armonizare elemente, gradul de complexitate, elemente
40p

inovative, cromatica utilizată; calitatea și acuratețea execuției.

10p

Modul de prezentare a lucrării și încadrarea în timpul alocat.

Total punctaj
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