
RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI  ,, EFECTELE  

TRANSDISCIPLINARITĂȚII ASUPRA  DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI 

PROFESIONALE ALE TINERILOR”, ACTIVITATE ÎNSCRISĂ ÎN CALENADRUL 

ACTIVITĂȚILOR CCD BUCUREȘTI 

 

Joi, 10 mai 2018, la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’,  filială a Casei Corpului Didactic  

București, s-a desfășurat, la nivel de municipiu, simpozionul cu tema ,, Efectele 

transdisciplinarității asupra  dezvoltării personale și profesionale  ale  tinerilor”, activitate 

înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic București.  

             Simpozionul a fost coordonat de către doamna director, prof. ing. Ioana Arieș, domnul prof.  

doamna Florica Paragină, prof. metodist CCD București, doamna prof. Anca – Mihaela Avram, 

responsabil filială Casa Corpului Didactic București și doamna prof. Aureliana Luiza Rogojeanu.  

Invitați la acest eveniment, au fost doamnele inspector: Elena Ștefan, Irina Raț,  Florina 

Pișleagă, Ioana Mihaela Neacșu și Cătalina Șerban de la ISMB. 

              Delegat din partea CCD București a fost doamna prof. metodist Florica Paragină. 

Simpozionul a început cu un moment cultural - artistic  susținut de trupa de teatru ,,Mores” 

de la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’, profesor coordonator Iuliana Paraschivescu.Acest moment 

cultural – artistic a evidențiat importanța transdisciplinarității asupra  dezvoltării personale și 

profesionale  ale  tinerilor     

              În deschiderea simpozionului, doamna prof. ing. Ioana Arieș, directorul Liceului 

Tehnologic ,,Elie Radu”  a urat bun venit  invitaților și delegatului CCD București, după care a 

prezentat lucrarea “Eficacitatea transdisciplinarității în procesul învățarii ”, lucrare realizată în 

colaborare cu doamna inspector Irina Raț.  

Doamna profesor metodist Florica Paragină a subliniat importanța temei abordate în cadrul 

simpozionului.  

În continuare, reprezentanții celor 12 școli și licee bucureștene participante au susținut 

lucrări referitoare la efectele transdisciplinarității asupra  dezvoltării personale și profesionale  ale  

tinerilor   

 La acest simpozion au contribuit cu lucrări valoroase următoarele cadre didactice prof. 

Neacșu Ioana Mihaela - Inspector  cu implementarea descentralizării învăţământului preuniversitar 

cu lucrarea  și prof. ing. Ioana Arieș – Director Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ cu lucrarea 

Transdisciplinaritatea, între ideal şi realitate,  prof. Avram Anca – Mihaela și  Rogojeanu 

Aureliana – Luiza cu lucrarea  Transdisciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate,  

prof. Stănilă Daniela,     prof. Avram Anca – Mihaela și  prof. Florea  Carmen - Lăcrămioara  cu 

lucrarea Proiectul - metodă transdisciplinară complementară, prof. Chelmuș Anca  cu lucrarea 

Masă rotundă:  România încotro? Transdisciplinaritatea la  ea „acasă” (Omul  și societatea 

contemporană)-studii culturale, prof. Dinu Aura și prof. Popescu Gabriela cu lucrarea Educaţie 

transdisciplinară-gândire mecatronică, prof. Geabău Marilena cu lucrarea Parteneriatele 

educaționale, exerciții de transdisciplinaritate, prof. Paraschivescu Iuliana cu lucrarea Efectele   

transdisciplinarității   în educarea elevilor,  prof. Ionescu Alexandra – Mariana  cu lucrarea 

Abordarea interdisciplinară a educației fizice și sportului, prof. Capotă Valentina cu lucrarea 

Provocări şi perspective de dezvoltare în învăţământul profesional şi tehnic, prof. Ion  

Georgeta Veronica cu lucrarea Avantaje și aplicabilitate ȋn cadrul lecțiilor de limba și literatura 

romȃnă, prof. Ştefan Cristina cu lucrarea Efectele transdisciplinarităţii asupra dezvoltării 

personale şi profesionale a tinerilor .Consecinţe intenţionate prin Educaţia socială, prof. 

Bârlean Angela cu lucrarea Învăţarea în societatea cunoaşterii, prof. Năstase Cătălina cu lucrarea 

Uimitoarea lecție de viață a literaturii, prin știință, prof. Olaru Cătălina Simina cu lucrarea 

Transdisciplinaritatea. De la obiectiv educațional la înfăptuire,  prof. Coman Bibica și prof. 

Ștefan Adriana Vera  cu lucrarea Efectele transdisciplinarității asupra dezvoltării  personale și 

profesionale a tinerilor, prof. Onescu Cornelia Corina cu lucrarea Transdisciplinaritatea- formă 



de pregătire a tinerilor pentru viață, prof. Rădoi Maria și prof. Bușe Manuela Ianina cu lucrarea 

Organizarea învățării din perspectivă transdisciplinară, prof. Neamțu Marilena și prof. Sebe 

Mignola cu lucrarea Transdisciplinaritatea – o altă abordare a învățării, prof. Popescu Costinela 

și prof. Popescu Constantin Adrian cu lucrarea Transdisciplinaritatea - învăţarea în societatea 

cunoaşterii, prof. Stroe Vasilica Felicia cu lucrarea Mediul înconjurător – spaţiu al 

interdisciplinarităţii, prof. Buscă Tatiana cu lucrarea Dezvoltarea personală a elevului, prof. 

Sandu Ana Florentina cu lucrarea Spune-mi ce-ți dorești și voi ști cum să te manipulez, prof. 

Manole Mariana și prof. Frâncu Georgiana cu lucrarea Educaţie transdisciplinară prin firma de 

exerciţiu, prof. Mehedințeanu Florin cu lucrarea Domeniile Coroanei, prof. Manea Luiza 

Emanuela cu lucrarea Transdisciplinaritatea în domeniul disciplinelor socio – umane, prof. 

Bădilă Anca Diana cu lucrarea Dieta noastra cea de toate zilele, prof. Oprea Elena Laura cu 

lucrarea Dezvoltarea profesională a tinerilor, și prof. Păcurar Daniela Liliana cu lucrarea 

Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării.Apoi au avut loc schimburi de idei între 

cadrele didactice participante la simpozionul de la  Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’ realizându-se 

astfel diseminarea informațiilor între cadrele didactice prezente la activitate.  

Dascălii prezenți la simpozion au completat un chestionar prin care s-a realizat feedback-ul 

activității realizate.  

Simpozionul  a fost apreciat în mod deosebit de către toți participanții, atât prin modul în 

care a fost organizată, cât și prin bunele practici prezentate privind efectele transdisciplinarității 

asupra  dezvoltării personale și profesionale  ale  tinerilor   

Simpozionul s-a încheiat prin prezentarea mulțumirilor pentru participanți, din partea 

organizatorilor și aprecierile  participanților pentru modul în care a fost organizat și moderat 

simpozionul. 

Iată câteva aspecte din timpul desfășurării lucrărilor simpozionului. 

Prof. Anca – Mihaela Avram, 

Responsabil filială CCD – Liceul Tehnologic “Elie Radu” 

  

https://drive.google.com/open?id=0B6KD2F9j7xjrV3kwQVh5aWRVWGs

