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Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, în colaborare cu 

Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși”, 

ARTEGO SA, Asociaţia IMT pentru educaţie și Biblioteca Județeană „Christian 

Tell” Gorj, anunţă desfăşurarea ediţiei a VI-a a Simpozionului Național 

„Aforismele lui Brâncuși – izvor al exprimării artistice”, având ca obiective 

stimularea preocupărilor culturale, literare și artistice ale tinerilor, promovarea 

creaţiilor marelui sculptor Constantin Brâncuși precum și a aforismelor acestuia. 

 

 

 

 

E C H I P A   D E   P R O I E C T 

 

ORGANIZATORI:  

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”  Târgu-Jiu  

în colaborare cu   

Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși”,  

ARTEGO SA,  

Asociaţia IMT pentru educaţie, 

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj. 

 

COORDONATORI:                                             

Prof. GOANȚĂ CRISTINA 

Prof. MITITICA GABRIELA 

Prof. CHILIBAN DENISA 

Prof. Dr. ROATĂ ELENA 

Prof. VÎLCEANU ILEANA DANIELA 

Prof. BUNĂIAȘU ROXANA 

Prof. LUGOJ ADELA 

Prof. TUTUNARU MIHAELA 

Prof. MURĂRIȚA DANIEL 
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A R G U M E N T 
 

Simpozionul reprezintă un prilej de a ne aminti că Brâncuși e încă viu în conștiinţa 

gorjenilor prin cuvintele sale geniale, prin aforismele care l-au situat dincolo de sculptură, în 

galeria celor mai însemnaţi cugetători ai lumii.   

Cu toţii cunoaștem sculpturile marelui Brâncuși, le apreciem și ne mândrim cu ele, însă 

puţini cunosc faptul că artistul gorjean a ajuns să revoluţioneze concepţia lumii despre artă și 

frumos, să se exprime, nu doar cioplind piatra, ci și cuvintele, aspecte ale vieţii transfigurate și 

înţelese de sufletul său luminos. Arta este la el pe deplin integrată  în trăire și viaţă. Nu a 

teoretizat conceptul de emoţie artistică, însă a transmis-o prin lucrările sale și prin aforisme 

deopotrivă, făcând să vibreze atât sufletul cât și mintea noastră. 

A reușit să încuibe în sufletul tuturor sămânţa frumosului și să se înscrie în 

înţelepciunea milenară prin vorbele sale „de duh”, prin cele mai sincere și profunde meditaţii 

filosofice, izvorâte din simplitate, naturaleţe și sensibilitate. 

 

 

 

 

 

 

S C O P 

 
     Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor 

lucrări literare şi plastice originale, cu tema „Aforismele lui Brâncuși – izvor al exprimării 

artistice”, plecând de la vorbele de duh ale marelui Constantin Brâncuși. 

 

 

 

 

O B I E C T I V E 

 
1. Formarea preocupărilor literare/artistice pentru generaţia actuală;  

2. Descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii din învățământul preuniversitar; 

3. Stimularea creativităţii, a interpretării critice, a curiozităţii intelectuale, a comunicării şi 

deschiderii culturale ca elemente constitutive ale personalităţii umane; 

4. Descifrarea și interpretarea mesajului artistic, transmis prin sculpturile şi aforismele lui 

Constantin Brâncuși;   

5. Încurajarea schimbului de experiență între unitățile de învățământ participante. 
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R E G U L A M E N T 
privind organizarea și desfășurarea  

Simpozionului Național  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediţia a VI-a ǀ Februarie-Martie 2022 

 

 GRUPUL ŢINTĂ  
 

Concursul se adresează elevilor din învățământul gimnazial (clasele a VII-a/a VIII-a) și 

liceal, care au aptitudini artistice, literare şi preocupări culturale. Simpozionul are şi o secţiune 

pentru profesori. Condiţiile de participare se regăsesc mai jos în regulament.  

 

 CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 
1. Pregătirea şi publicarea concursului:   01.11.2021-28.02.2022.  

2. Înscrierea candidaţilor (vezi fişa de înscriere):  14.02.2021-07.03.2022. 

3. Primirea lucrărilor:      14.02.2021-07.03.2022.* 

4. Jurizarea lucrărilor:     08.03.2022-13.03.2022.  
* lucrările plastice expediate prin poștă vor fi primite până la data de 10.03.2022 

 

 SECŢIUNI 
 

1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ  

gimnaziu / liceu (eseu)  

2. SECŢIUNEA CREAŢIE PLASTICĂ  

gimnaziu / liceu (compoziţii plastice, afişe, postere) 

3. SECŢIUNEA PENTRU CADRE DIDACTICE  

eseu liber – Cunoaştere şi autocunoaştere în aforismele lui Brâncuşi 

 

 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

Concursul este gratuit şi deschis tuturor elevilor din județ şi nu numai. Aceştia vor putea 

participa la concurs cu o singură lucrare pe secţiune, iar un cadru didactic poate participa cu 

maximum 3 elevi.  

1) Secţiunea creaţie literară se va desfăşura indirect / online. Fişele de înscriere 

(ANEXA 1), completate de profesorul coordonator şi lucrările se  trimit prin e-mail, la adresa: 

chilibandenisa@yahoo.com, în termenele precizate mai sus. Alături de fişele de înscriere şi 

de lucrări, doritorii pot trimite acordul de parteneriat semnat şi ştampilat. 

Pentru elevii de gimnaziu şi liceu se va trimite  prin e-mail câte o creaţie, în proză (1-2 

pagini) cu tema concursului.  
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ATENŢIE! În materialele trimise trebuie menţionate: titlul lucrării, numele şi prenumele 

elevilor participanţi, clasa, numele şi specialitatea profesorilor coordonatori, şcoala de 

provenienţă şi judeţul.  

 
Recomandări pentru tehnoredactare text: format A4, Microsoft Office Word, font Times New Roman, 

corp de literă 12, spaţiu între rânduri 1,5; titlul lucrării, numele, prenumele şi specialitatea cadrelor 

didactice participante, şcoala de provenienţă şi judeţul vor avea corp de literă 14, bold. 

 

2) Secţiunea creaţie plastică se va desfăşura indirect / on-line. Fişele de înscriere, 

completate de profesorul coordonator, se  trimit prin e-mail, la adresa: gmititica@yahoo.com  

în termenul precizat mai sus. Alături de fişele de înscriere şi de lucrări, doritorii pot trimite 

acordul de parteneriat semnat şi ştampilat. 

     Creaţiile plastice se trimit pe adresa şcolii: Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” 

Târgu Jiu, Str. Unirii, Nr. 13, Jud. Gorj, cu menţiunea pentru Simpozionul Național 

„Aforismele lui Bâncuși – izvor al exprimării artistice”. Lucrările vor fi realizate în tehnică 

la alegere (acuarelă, guaşă, tempera, grafică), format A3, maxim 50/70. Lucrările trebuie să 

ilustreze unul dintre aforismele lui Constantin Brâncuși. Pe spatele lucrării, în dreapta jos, se 

aplică o etichetă pe care se va specifica lizibil, cu majuscule, titlul lucrării, numele şi prenumele 

elevului, clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi specialitatea profesorului 

coordonator.  

    Se va alege un aforism care va fi menţionat la începutul eseului, iar la creaţiile plastice 

în colţul din dreapta jos. 

 

3) Secţiunea pentru cadre didactice se va desfăşura on-line, la fel ca secţiunea creaţii 

literare. ANEXA 2 completată şi lucrările se  trimit prin e-mail, la adresa: 

chilibandenisa@yahoo.com, în termenele precizate mai sus. Alături de fişele de înscriere şi 

de lucrări, doritorii pot trimite acordul de parteneriat semnat şi ştampilat. 

 
Recomandări pentru tehnoredactare text: format A4, Microsoft Office Word, font Times New Roman, 

corp de literă 12, spaţiu între rânduri 1,5; titlul lucrării, numele, prenumele şi specialitatea cadrelor 

didactice participante, şcoala de provenienţă şi judeţul vor avea corp de literă 14, bold. 

 

Intră în concurs doar materialele care respectă cerinţele organizatorilor. 

 

 JURIZAREA 
 Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar. 

Se vor acorda premii în bani, trei premii (I, II şi III) şi o menţiune, pentru fiecare categorie de 

vârstă, respectiv 13-14 ani (clasele a VII-a / a VIII-a), 15-16 ani (clasele a IX-a / a X/a) și 17-

18 ani (clasele a XI-a / a XII-a), pentru fiecare secţiune. 

 Diplome de participare se vor acorda pentru toţi elevii şi cadrele didactice 

îndrumătoare. 

 Diplome şi adeverinţe de participare la simpozion se vor acorda cadrelor didactice care 

au trimis lucrări la secţiunea pentru cadre didactice. 

 Diplomele se vor trimite prin poștă, în perioada 15.03.2022-15.04.2022, sau pe 

adresele de e-mail indicate de îndrumători în fişa de înscriere. 

 Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie. 

 

  EVALUARE   

-  expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome. 

 



  

6 

 

 PROMOVAREA ȘI MEDIATIZAREA CONCURSULUI: 

- Anunț pe site-ul IȘJ Gorj; 

- Mediatizarea prin revista şcolii; Articole în presa locală; 

- Redactarea revistei simpozionului; 

- Realizarea unei PPT cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ 

şi de alţi elevi / cadre didactice / membri ai comunităţii; 

- Menţinerea expoziţiei pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a putea fi vizitată de alte 

instituţii de învăţământ sau alte persoane. 

 

 PERSOANE DE CONTACT  
          Prof. Mititica Gabriela: gmititica@yahoo.com; tel.0761296133 

          Prof. Chiliban Denisa: chilibandenisa@yahoo.com; tel.0769263146 

       

 

 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG ŞI VĂ DORIM MULT SUCCES! 

 

 

    

 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” 

 

Nr. ________ / ____________ 

 

Director, Prof. Goanţă Cristina 

 

Centrul de cercetare, documentare  

și promovare „Constantin Brâncuși” 

Nr. ________ / ____________ 

 

Director, Doru Strîmbulescu 

 

 

 

 

 

 

 

Artego SA 

 

Nr. ________ / ____________ 

  

 

 

 

Asociația IMT pentru educație 

 

Nr. ________ / ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

 

Nr. ________ / ____________ 

 

Manager, Olimpia Bratu 

 

 

 

 

 


