
1 
 

 

                                                                                   Nr. 499/03/2016 

 

 

 Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I.N.Socolescu”,Bucureşti,vă invită să 

vă înscrieţi elevii la primul concurs de factură transdisciplinară INGENIUM, spaţiu 

locuit, trăit, meşteşugit, Ediţia III, 2016 cu tema:Meserii urbane I*. TIMPUL, 

înscris în Calendarul Activităţilor  Extraşcolare 2016 al ISMB,( REGIONALE) - care va avea loc 

la sediul  C.T.A.L.P. ”I.N.Socolescu”,Bucureşti, iniţiatorul proiectului. 

 Tema distinctă a acestei ediţii a concursului este  receptarea spaţio-timpului urban 

în cadrul mai larg al geografiei umane, de la măsurarea sa în turnul cu ceas sau în lupa 

unui ceasornicar până la trăirea ritmului cotidian . 

Grup ţintă : 

           Elevii din ciclul gimnazial şi liceal ai reţelei şcolare I.S.M.B şi ai  liceelor de artă din 

afara Bucureştiului. 

Etape şi modalităţi de desfăşurare: 

Modalităţile de desfăşurare le-am alăturat în Calendarul proiectului din Săptămâna 

“Şcoala Altfel”, 18 – 22 aprilie, 2016 precum şi în Nota de fundamentare a acestor 

modalităţi. 

 Pentru școlile din afara Bucurestiului - artefactele şi lucrările exerciţiilor din 

atelierele fiecărei zi din proiect pot fi fotografiate , scanate și trimise la adresele de 

contact de mai jos, la sfarsitul programului ( 10.00 – 14. 00 ) așa cum este indicat in 

CALENDAR 

 Fiecare zi este dedicată unei secțiuni; 

Criterii de abordare și evaluare 

 Pentru școlile vocaţionale este de aşteptat o abordare plastică de către unul din 

profesorii de specialitate în conlucrare cu profesori de alte discipline de studiu. 

 

*Din ciclul destinat meseriilor urbane- prima aplicație o dedicam masurarii timpului. 
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I.  Selecţia lucrărilor va fi făcută de profesorii coordonatori ai secţiunii indicate in 

calendar .  

Tabelul pentru înscrierea grupului de elevi și a profesorului coordonator se află în documentele 

atașate alături de nota de fundamentare pentru fiecare secțiune a concursului; 

 II. Lucrările selectate , semnate , scanate și însoţite de tabelul cu  elevii grupului și ai 

profesorilor coordonatori- vor face obiectul expunerii și evaluării alături de lucrările obţinute în 

atelierele de la sediul nostru. 

 Un criteriu fundamental de selecție și apreciere va fi abordarea transversală a 

subiectelor de maniera sugerată în Calendar si Modalități. 

 Vă sugerăm practic să desfăşurăm în paralel aceleaşi activităţi din calendarul nostru, cu 

aportul particular al documentării de care puteţi dispune în oraşul d-voastră, în asociere 

cu partenerii pe care d- voastră îi alegeţi, după modelul propus de noi. 

 Pentru a beneficia de concurenţa extinsă cu toate şcolile participante aşteptăm să 

trimiteți lucrările selectate (scanate şi semnate- nume elev, nume profesor, şcoală), la 

finalul fiecărei zile. 

 

Premierea 

 Diplomele de premiere şi adeverinţele de participare atât pentru profesorii coordonatori 

de grup cât şi pentru elevii participanţi , semnate de inspectorul de specialitate din ISMB, 

le veți primi la sediul nostru în ziua destinată premierii sau prin email. 

 

 Așteptăm listele de înscriere până în data de 15 aprilie 2016, la adresele: 

horeavoichita@yahoo.com, tel.0727206167,profesor Horea Voichiţa 

cristinaculea@yahoo.com , tel. 0722579707 

Detalii pe: www.colegiulionsocolescu.ro . 

 

                                                                                      Coordonator, prof. HoreaVoichiţa 

                                                                  

Director 

Prof. Monica Cazacu  
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