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CONCURSUL NAŢIONAL „SOLOMON MARCUS” reprezintă principala 

activitate din proiectul omonim, organizat de Colegiul Naţional „Ferdinand I” din 
Bacău.   Proiectul a cuprins mai multe activități, dintre care menționăm:  
a. Conferințele organizate cu prilejul sărbătoririi a 146 de ani de la înființarea 

colegiului; 
b.  Concursul Național Interdisciplinar „Solomon Marcus” – ediția a II-a, inclus în 

Calendarul Concursurilor Naționale Școlare 2014 (secțiunea Concursuri Școlare 
Interdisciplinare și Transdisciplinare, poziția 3); 

c. Concursul Național „Solomon Marcus”- ediția a II-a, inclus în Calendarul 
Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2014 (poziția 208); 

d. Simpozionul Național cu participare internațională, inclus în Calendarul 
Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2014 (poziția 208). 

Scopul proiectului a fost realizarea unor activităţi nonformale care să 
demonstreze că într-o „şcoală altfel” pot lua naştere „scenarii extracurriculare altfel”, 
care să transforme educaţia într-un spectacol al minţii, al sensibilităţii, al intuiţiei, al 
valorilor culturale naţionale şi europene, al creativităţii, al gândirii critice, al 
comunicării şi interacţiunii dintre „actorii” implicaţi în „spectacol”, dintre şcoală şi 
viaţă, în genere.  

Conferințele „Solomon Marcus” s-au desfășurat în amfiteatrul Colegiului 
Național „Ferdinand I” și în aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Academicianul Solomon Marcus a vorbit atât elevilor și profesorilor, cât și părinților, 
respectiv comunității locale despre problemele cu care se confruntă educația la 
începutul secolului al XXI-lea, oferind soluții pentru remedierea a diferite aspecte. 
Titlul ccelor trei conferințe, susținute pe 1 și 2 decembrie 2013, este sugestiv pentru 
problemele de fond ce au fost dezbătute: „Răul care ne macină − îl vedem? îl 
diagnosticam? acționăm? sau rămânem indiferenți?”. 

Concursul Național Interdisciplinar „Solomon Marcus” s-a desfășurat în 
săptămâna dedicată activităților extrașcolare, în aprilie 2014. Subiectele, concepute de 
academicianul Solomon Marcus, împreună cu profesori de la Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” din Iași au fost inedite, vizând atât creativitatea și capacitatea 
elevilor de a conecta conținutul însușit prin programa școlară cu viața reală, cât și 
gândirea interdisciplinară și problematizantă. Festivitatea de deschidere desfășurată la 
Ateneul „Mihail Jora” din Bacău l-a avut ca invitat de onoare pe domnul academician. 
Au participat, de asemenea, personalități culturale locale, inspectori, profesori, elevi, 
părinți (http://www.colegiulferdinand.ro/activitati/conferinta-de-deschidere-a-
concursului-national-solomon-marcus). 

 La concurs au participat peste 300 de elevi din mai multe județe, însoțiti de 
profesori. Profesorii evaluatori au selectat lucrările premiate, rezultatele concursului 
fiind vizibile atât pe siteul Colegiului, cât și în presă 
(http://www.desteptarea.ro/castigatorii-concursului-solomon-marcus-editia-a-ii-a/, 
http://www.colegiulferdinand.ro/noutati/rezultatele-concursului-national-solomon-
marcus-aprilie-2014). Evenimentul a fost mediatizat de presa locală: 
http://www.desteptarea.ro/concursul-interdisciplinar-solomon-marcus-inclus-in-
calendarul-ministerului-educatiei/,  

Concursul Național „Solomon Marcus”, cu participare indirectă a reunit elevi 
și profesori din întreaga țară. Colegiul Național „Ferdinand I” a încheiat parteneriate 
cu 38 de județe din toate regiunile. „Spectacolul” interdisciplinar a vizat arta şi 
tehnologia, desfăşurându-se pe mai multe „scene”: 

1. Scena  „Steve Jobs”  a fost dedicată memoriei lui Steve Jobs, una dintre 
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cele mai influente personalităţi din industria calculatoarelor. Elevii şi profesorii care 
au optat pentru a „juca” un rol pe această scenă au creat materiale multimedia care au 
inlustrat, într-o manieră interdisciplinară, cele patru elemente primordiale: FOCUL, 
APA, PĂMÂNTUL ŞI AERUL, îmbinând elemente specifice artelor vizuale, 
literaturii, muzicii, arhitecturii, sculpturii etc. Materialele au fost realizate utilizându-
se diferite programe: Prezi, Flash, Powerpoint etc.  

2. Scena „Creativitate şi cultură generală” a fost organizată cu elevi din ciclul 
gimnazial/liceal. Individual sau pe echipe, a fost selectat unul dintre elementele 
primordiale – APA, FOCUL, PĂMÂNTUL, AERUL − ilustrat pentru una dintre 
subsecţiunile: COLAJ, GRAFITTI, PICTURĂ/DESEN, FOTOGRAFIE.  Produsul 
final a fost realizat într-o manieră creativă, originală.  

3. Scena „Ion Barbu” a  reflectat creativitatea elevilor prin realizarea unor 
produse finale originale, pentru una dintre subsecţiunile POEZIE, ESEU, 
EPIGRAMA, PROBLEMA BUCLUCAŞĂ. Elevii au selectat unul dintre elementele 
primordiale şi au conceput produse finale valorificând elemente din diferite domenii 
şi respectând principiul originalităţii. 

Selecţia lucrărilor s-a realizat, în primul rând, la nivel instituţional, pe baza 
unor criterii comune pentru toate şcolile partenere. Criteriile de selecţie au fost 
precizate în regulament, iar activitatea de selecţie a vizat două etape: iniţială şi 
intermediară. Selecţia iniţială a urmărit identificarea elevilor care au considerat 
participarea la concurs drept importantă pentru dezvoltarea creativităţii, a spiritului 
competitiv, a gândirii critice etc. Selecţia intermediară a vizat identificarea lucrărilor 
care respectă cerinţele regulamentului. 

Pentru fiecare „scenă”, s-au acordat  premii şi menţiuni conform 
regulamentului de organizare. Participanţii au trimis produsele finale şi fişa de 
participare într-un fişier ataşat, pe adresa electronică a concursului, sau prin 
poştă/direct, pe adresa colegiului. În perioada 01.04.2014 – 07.04.2014, juriul 
concursului, alcătuit din profesori, inspectori, oameni de cultură, informaticieni etc. 
au selectat creaţiile care au fost premiate. Evaluarea lucrărilor s-a realizat după 
descriptori de performanță, avându-se în vedere originalitatea şi elementele creative, 
reflectarea temei alese şi conținutul interdisciplinar, transferabilitatea etc. 

Simpozionul Național „Solomon Marcus” a fost o sesiune de comunicări 
ştiinţifice destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, 
studenţilor şi elevilor. Simpozionul a fost organizat pe patru secţiuni, pe care le vom 
prezenta în continuare. 

Scena „Artelor” conţine lucrări ce valorifică elemente din domeniile: 
literatură, artă plastică, fotografie, cinematografie, muzică. 

Scena „Didactică” include lucrări care evidenţiază disponibilitatea inovativă a 
cadrelor didactice în a crea  „scenarii didactice, altfel”. Au fost acceptate şi lucrări de 
disiminare ale proiectelor europene/cursurilor de formare continuă în străinătate care 
evidenţiază bune practici în educaţie. 

Scena „Universaliilor” cuprinde lucrări ce valorifică elemente de conţinut din 
domeniile: istorie, geografie, ştiinţe umaniste etc. 

 Scena „Abstractă” cuprinde lucrări valorificând elemente de conţinut din 
domeniile: matematică, fizică, chimie, noile tehnologii. Lucrările participante la 
Simpozion au fost adunate într-un volum cu ISBN. 

 
 
 
Prezentul raport de autoevaluare a fost realizat de coordonatorul Proiectului 

Național „Solomon Marcus”, prof.dr. Mihaela Chiribău-Albu 
 

  


