
 

Inspectoratul  Școlar al 

Municipiului  București 

 

       COMUNICAT 

 lansare proiect Bright Speakers 
 

 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu Liceul International 

de Informatică, Public Speaking School, S.C. Mirunette International Education, 

Universitatea Lumina, Cărturești SRL și Școala Postliceală de Artă Teatrală și 

Cinematografică, susținuți prin programul CIVITAS de Centrul de Proiecte și Programe 

Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret din cadrul Primăriei 

Municipiului București, lansează proiectul Bright Speakers.  

Tema proiectului o constitutie dezvoltarea competențelor de promovare a 

conceptului de public-speaking în școli. Această temă se înscrie prin specificul ei 

internațional în inițiativele de implementare a politicilor de educație pentru 

dezvoltare durabilă la nivel european și global. Conceptul de public-speaking 

cunoaște în țările cu sisteme de educație performantă un succes larg răspândit, fiind 

pus în practică sub forma unor metode de tipul: metoda proiectului, metoda studiului 

de caz, metoda lucrului in echipă. Aceste metode sunt folosite încă din ciclul primar și 

susțin dezvoltarea competențelor de comunicare a elevilor în prezentare, 

argumentare, susținere de discursuri publice. Scopul final al dezvoltării acestor 

competențe îl reprezintă facilitarea accesului pe piața muncii, dat fiind faptul că 

domeniul comunicării a devenit parte componentă importantă în abordarea tuturor 

specializărilor sau profesiilor. 

Scopul proiectului il reprezintă formarea competențelor de comunicare 

publică în mediile educaționale. Atingerea acestui scop are în vedere doua grupuri 

țintă: un număr de 60 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și un număr 

de 120 de elevi din școlile gimnaziale și liceale publice și private. 

Vă atașăm calendarul de desfășurare a activităților proiectului, fișa de înscriere 

pentru cadrele didactice (indiferent de specializarea acestora), urmând ca, în 

perioada imediat următoare, să fie publicat pe site-ul www.ismb.edu.ro, 

regulamentul de desfășurare a concursului Bright Speakers, destinat elevilor. 

 

 

 

 

 

http://www.ismb.edu.ro/
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Calendarul proiectului (descriere a activităților și pașilor premergători, cât și de desfășurare a 

proiectului) 

Nr. 

crt. 

Etapele 

proiectului 

Descrierea activităţilor  

(detaliată pe zile, ore etc.) 
Perioada 

1. 
Etapa 

pregătitoare  

 Scrierea proiectului 15 -   23.10. 2015 

 Depunerea proiectului 26.10.2015 

 Incheierea acordurilor  de 

parteneriat  

27.10 – 29.10. 

2015 

 Transmiterea necesarului de 

resurse 

30.10 – 03. 11. 

2015 

 Crearea echipelor de lucru în 

institutia  aplicantă şi în cele  

6 institutii partenere  

04.11.2015 

2. 
Etapa de 

desfăşurare 

 Publicarea anuntului de 

selectie a cadrelor didactice ce 

vor fi formate în comunicare 

publică 

5.11.2015 

 

 Crearea materialelor  de 

promovare a proiectului 

de către echipa de 

implementare  

5-13.11-2015 

 Selectia cadrelor didactice 10.11 – 

11.11.2015 

 

 Afisarea rezultatelor selectiei 12.11.2015 

 Formarea cadrelor didactice 14.11.2015 

 Publicarea metodologiei 

concursului  Bright Speakers 

destinat elevilor si a 

calendarului acestuia  

23.11. 2015 

 

 

 

 

 Inscrierea si selectia elevilor 27.11.-04.12.2015 
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 Popularizarea materialelor de 

promovare a concursului 

07-11.12.2015 

 Finalizarea selectiei juriului 07.12.2015 

 Organizarea concursului 

„Bright Speakers” 

12.12.2015 

 Analiza impactului proiectului 

prin realizarea unui raport de 

evaluare  pe baza rapoartelor 

realizate  la nivelul instituţiilor 

partenere implicate în proiect; 

şi realizarea unui CD-ului cu 

activitatile proiectului. 

 

14-19.12.2015 

 Diseminarea rezultatelor 

proiectului în Consiliile 

Administrative, în Consiliile 

profesorale, în Consiliile 

reprezentanţilor elevilor, pe 

site-urile şcolilor, cât şi în 

revistele acestora, pe site-ul 

ISMB. 

21.12.2015 

 

 

Notă! 

 Cadrele didactice care doresc  să se înscrie la cursul de formare a competențelor de 

comunicare publică o pot face pe adresa de mail comunicareismb@yahoo.com, prin 

completarea fișei de înscriere atașate.  Termenele de înscriere: 5-10 noiembrie 2015. 

Lista cadrelor didactice selectate va fi publicată în data de 12 noiembrie 2015 pe site-

ul ISMB. 

Formarea cadrelor didactice va avea loc în data de 14 noiembrie 2015, în sala de 

festivități a Liceului Internațional de Informatică, începând cu ora 9.00, la adresa  Șoseaua 

Mihai Bravu 428, sector 3, Bucuresti. 

mailto:comunicareismb@yahoo.com
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                 A doua mare etapă a proiectului o reprezintă înscrierea la concursul  Bright Speakers 

a celor mai talentați elevi în comunicare publică, din școlile de stat și particulare bucureștene, 

selecția acestora și desfășurarea concursului municipal ( a se urmări metodologia si calendarul  

de înscriere, selecție si organizare a concursului). 

 

Fișă de înscriere cadre didactice: 

Nume………………………………………………………………………………………………………… 

Prenume…………………………………………………………………………………………………… 

Unitatea de învățământ……………………………………………………………………………. 

Date de contact ( adresă de mail, telefon)……………………………………………….. 

Scurtă descriere (10-15 randuri) a motivației de participare la curs………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector Școlar General, 

Ionel Florian Lixandru 

 
 

 

 

          Inpector pentru proiecte educaționale, 

          Manea Maria Stefania 
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