
Simpozion judeţean: “Patrimoniul cultural prin operele lui Constantin Brâncuşi”, 

organizat la data de 29 septembrie 2017 

Locaţia: Colegiul Tehnic Motru, 

Viziunea: Cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural prin respectarea, practicarea şi 

transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare. 

 

Obiectivul general al activităţii: 

 

- Informarea sistematică cu privire la importanța patrimoniului reprezentat de operele lui 

Constantin Brâncuși la nivel local, regional, național și european; 

- Conștientizarea publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a operelor lui Constantin 

Brâncuși la nivel local, regional, național și european; 

- Diseminarea periodică a informațiilor în sesiuni speciale la nivelul școlii și comunității; 

- Cunoașterea și susținerea patrimoniului cultural în vederea formarii coeziunii sociale și a unei 

identități europene; 

 

Obiective specifice activităţii: 

 

•  Promovarea non-discriminării și interculturalității drept principii de bază într-o 

societate democratică; 

•  Conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la rolul patrimoniului la 

nivel local/regional/naţional în promovarea diversității culturale la nivel european și la 

conservarea lui pentru generațiile următoare; 

•  Informarea publicului și a autorităților locale cu privire la importanța respectării 

patrimoniului național și a locului lui în patrimoniul cultural european; 

•  Abilitatea de comunicarea și lucrul în echipă; 

• Capacitatea de analiză și sinteză; 

 

Grup ţintă: 

 

• cadre didactice și elevi din învăţământul preuniversitar din judeţul Gorj 

 

Rezultate așteptate: 

 



• Un schimb util de experienţă între participanți;  

• Diseminarea proiectului “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității 

europene” al echipei “Infinitul Păsării Măiastre”/ “Infinity of the Bird in Space”  

 

Desfășurarea activităţii 

 

Simpozionul se desfăşoară pe trei secţiuni: 

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI: 

A. Pentru secţiunea CULTURĂ tematica va cuprinde: 

· Înţelegerea locului și rolului lui Constantin Brâncuşi în cultură. 

B. Pentru secţiunea EDUCAȚIE tematica va cuprinde: 

· Educaţia europeană – o provocare pentru școala românească. Integrarea școlii în viața 

comunităţii; 

· Activităţile extraşcolare – exemple de bune practici legate de tradiţii și obiceiuri; 

· Proiecte educative. Rolul proiectelor/parteneriatelor în educaţie; Metode și mijloace de 

realizare a unui învățământ modern; 

· Revistele elevilor, referate de specialitate modalitate de creştere a calităţii demersului. 

C. Pentru secţiunea CREAȚIE PLASTICĂ destinată elevilor, temele propuse sunt: 

· Creaţii, desene inspirate din operele lui Constantin Brâncuși. 

 


