
Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iaşi 

Nivelul gimnazial șI liceal; 

Total elevi: 1059; 

Total cadre didactice: 58; 

Coordonator: Timofte Cristina, Antoci Luciana, Rados Maria, Vîrgă Liliana; 

 

INFO-FESTIVALUL ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR 

 

 Domenii în care se încadrează: 

-cultural; 

-artistic; 

-tehnic; 

-științific; 

-educație pentru sănătate și stil de viață sănătos; 

-abilități de viață; 

-consiliere și orientare. 

Scopul activității și obiectivele educaționale 

 În fiecare an INFO-FESTIVALUL ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR  are ca obiectiv principal crearea 

climatului fertil în care elevii liceului nostru să iși arate fără inhibiții sau constrângeri imaginația, 

creativitatea, cunoștințele și inteligența. Astfel, se pun într-un dialog semnificativ și interesant toate 

disciplinele de studiu deoarece se sparg clasicele granițe dintre acestea. 

 Didactica modernă consideră foarte importantă şi utilă teoria inteligenţelor multiple, şi vine, astfel, 

în întâmpinarea elevului de astăzi, pentru care învățarea înseamnă construcţie de sens pe baza unor 

interpretări plurale. În acest nou context, școala devine un spațiu dialogic, un teritoriu în care sensurile de 

suprafaţă şi cele de adâncime se caută unele pe altele, într-o încercare tenace de descoperire a bucuriei 

receptării. 

 Pe acest fond, promovarea interdisciplinarităţii în activitatea didactică valorifică informaţiile 

dobândite prin alte surse decât şcoala şi asigură înţelegerea, fapt redat și de Grigore Moisil într-una dintre 

afirmațiile sale care reprezintă totodată și motto-ul INFO-FESTIVALULUI ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR: 

 „Informatica restabilește nu numai unitatea matematicilor pure și a celor aplicate, a tehnicii concrete și a 

matematicilor abstracte, dar și cea a științelor naturii, ale omului, și ale societății. Reabilitează conceptele 

de abstract și de formal și împacă arta cu știința, nu numai în sufletul omului de ștință, unde erau 

întotdeauna împăcate, ci și în filozofarea lor.” 
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Elevi participanți: 

- 652( 61% din elevii școlii); 

Durata și locul desfășurării: 

- intervalul orar 08:00-15:00, Ateneul Tătărași; 

Descrierea activității 

 INFO-FESTIVALUL ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR a devenit o tradiție a Liceului de Informatică 

“Grigore Moisil” Iași, ajungând la cea de-a IV-a ediție. An de an elevii Liceului de Informatică “Grigore 

Moisil” Iași se adună la Ateneul Tătărași pentru a își etala cunoștiințele atât în fața colegilor, cât și a 

profesorilor.  

 După cuvântul introductiv al prezentatorilor are loc discursul doamnei director, urmând ca, pe 

rând, elevii să își susțină în 4-7 minute proiectele din arii curiculare variate. 

 Pe durata întregii activități se fac poze, iar proiectele prezentate pot fi găsite și în revista INFO-

FESTIVALULUI ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR(care are ISSN). 

 

Rezultatele obținute 

 O astfel de abordare didactică se asociază profitabil cu metoda proiectului interdisciplinar ale 

cărui câştiguri educaţionale sunt semnificative pentru că vizează deopotrivă obiectivele punctuale ale 

programei (transformabile în obiective de evaluare), cât şi obiectivele de formare umană pe termen lung, 

de  dezvoltare a unor valori dezirabile, traduse în comportamente pozitive. Interdisciplinaritatea, numită 

ştiinţa complexităţii, propune o abordare specifică a învăţământului care urmăreşte un obiectiv ce nu mai 

ţine seama de graniţele tradiţionale dintre discipline. Ea pune mintea elevului într-o situaţie de conflict 

pentru că domeniile alese  au sisteme de ordine proprii, diferite, și astfel, elevii își dezvoltă cultura 

generală. 

 Elevii, profesorii și părinții sunt conștienți de importanța acestui eveniment centrat pe elevi și 

organizat pentru și de către aceștia. 

 Motivația care alimentează dorința de a organiza această activitate este dată de entuziasmul și 

aspirația de cunoaștere ale elevilor, dar și de emoția, curiozitatea, mândria de care dau dovadă părinții 

acestora. Un alt argument care sprijină INFO-FESTIVALUL ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR constă în 

dezvoltarea competențelor de comunicare a spiritului organizațional apărute odată cu proiectele și 

momentele spectaculoase realizate de elevii coordonați de profesori. 

 Așadar, INFO-FESTIVALUL ȘTIINȚELOR ȘI ARTELOR este o activitate care urmărește mai 

multe obiective pe care le realizează an de an, acesta fiind unul dintre motivele pentru care dorim să 

continuăm tradiția, ajunsă deja la cea de-a IV-a ediție. 

Site oficial: http://liis.ro/~infofestival/ 
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 Director,  

 Prof. Carmen Losonczy 

Consilier educativ, 

Prof. Maria Pașcan 


