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SIMPOZION NAŢIONAL
,,AVRAM IANCU- MODEL ŞI INSPIRAŢIE”

MOTTO: „Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales iubirea
trecutului, fără de care nu există iubire de ţară.” (Mihai Eminescu)
ORGANIZATOR:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
PARTENERI:
 ISJ ALBA
 CCD ALBA
 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
 AGENŢIA LOCALĂ A ENERGIEI ALBA
 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ALBA
 OCOLUL SILVIC VALEA AMPOIULUI
BENEFICIARI:
 Elevii și cadrele didactice din școlile participante la proiect
ARGUMENT
Proiectul reprezintă un simpozion naţional destinat elevilor, cu titlul „Avram Iancu-model şi
inspiraţie” care se derulează la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia din anul 2010. Simpozionul
„Avram Iancu - model şi inspiraţie” este un prilej de a marca Zilele Şcolii, precum şi Ziua Mondială a
Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare.
Considerăm că patronul spiritual al școlii noastre, Avram Iancu, trebuie să reprezinte modelul de
conduită și de atitudine civică în educarea tinerei generații, iar elevii trebuie să știe că lui îi datorăm cu
toții drepturile civice de azi. Trăim o perioadă în care se impune formarea unor cetățeni implicați în
viața socială și politică și considerăm că școala poate contribui la formarea unor astfel de cetățeni și prin
acest simpozion. Scopul este nu numai pentru a ne asigura că valorile democrației vor prospera, ci și
pentru încurajarea coeziunii sociale în condițiile creșterii diversității sociale și culturale. În vederea
creșterii angajamentului și participării, elevii – viitori cetățeni, trebuie să posede informațiile, abilitățile și
atitudinile potrivite, iar noi, ca școală, trebuie să le oferim contextul și oportunitatea de a-și exersa
constructiv simțul civic.
Acest proiect este un cadru important de dezbateri pentru elevi, un exerciţiu al unei atitudini
deschise către problemele societăţii actuale.

Ne dorim ca activitățile simpozionului să se desfășoare sub forma unei conferințe care să impună
elevilor un standard ridicat de abordare a problemelor, o ținută vestimentară în conformitate cu modelul
conferințelor europene și o atitudine proactivă specifică dezbaterilor.
Prin realizarea unor dezbateri, organizatorii doresc dezvoltarea respectului elevilor faţă de valorile
şi practicile democratice ale poporului român în vederea formării şi dezvoltării conştiinţei civice a
acestora, precum şi formarea unui comportament proactiv, responsabil şi civic faţă de societatea în care
trăim.
SCOP: Scopul proiectului îl constituie desfăşurarea unor activităţi/dezbateri prin care se urmăreşte
formarea unui comportament proactiv, raţional şi responsabil care încurajează înţelegerea reciprocă,
dialogul intercultural şi relaţionarea pozitivă.
OBIECTIVE:
 Diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului pe o perioadă de 2 luni;
 Dezvoltarea a 3 parteneriate viabile care să ducă la îmbunătăţirea relaţiei şcoală comunitate pe o perioadă de 2 luni;
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă, prin desfăşurarea a cel puţin 2 activităţi
extracurriculare cu caracter interdisciplinar: o activitate pe lună;
 Promovarea imaginii şcolii atât la nivel local, cât şi la nivel naţional prin distribuirea a 50
de broşuri şi 3 comunicate de presă pe o perioadă de 2 luni;
 Crearea unui dialog menit să creeze coeziune socială prin educaţie şi cultură de calitate şi
prin respectarea valorilor reale ale societăţii prin participarea a 50 de elevi de la diferite
şcoli din ţară la activitatea finală a simpozionului;
 Formarea unui comportament proactiv, responsabil şi civic prin realizarea a cel puţin 2
activităţi extracurriculare pe teme de: mediu, sănătate, educaţie - o activitate pe lună;
GRUP ŢINTĂ:
o elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de la şcolile participante
o profesor îndrumători şi moderatori
DATA: 18 mai 2018
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
Str. MOLDOVEI, Nr. 2, cod poştal 510144
ALBA-IULIA, jud. ALBA
Tel : 0258-811548
E-mail: scavramiancu@yahoo.com
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:
Director, prof. ELENA IGNAT
Director adj., prof. MIRELA IANC
Prof. Atanasiu Maria
Prof. Slevaş Dana
Prof. Roman Negoi Ioan
Prof. Calistru Iulia
Prof. Toma Ioana
Informatician, prof. Medrea Simona

SECŢIUNI
I. Secţiunea MEDIU
Teme:
 Beneficiile colectării selective a gunoiului
 Voluntar pentru mediu: plantări de puieți, ecologizarea unei zone, salvarea și
protejarea unor specii de plante pe cale de dispariție - modele de bună practică
 Pro mediu! O campanie pentru a convinge colegii să păstreze curățenia la școală!
(Model de bună practică)
II. Secţiunea SĂNĂTATE
Tema:
 Drepturile mele ca pacient - vreau să știu!
 De ce este bine să donăm sânge! O campanie de sensibilizare a elevilor și părinților!
(Model de bună practică)
 Mănânc corect pentru a fi sănătos! (Ghid de bună practică)
III. Secţiunea SOCIO-UMANITAR/VOLUNTARIAT
Tema:
 Voluntar pentru o zi - cu pași mici schimbăm lumea
 Beneficiile voluntariatului în carieră
 Realizarea de produse handmade în scop umanitar - model de bună practică
IV. Secţiunea EDUCAŢIE
Tema:
 Statutul elevilor - drepturi si indatoriri
 Școala ideală în viziunea mea
 Cetățean responsabil în țara mea!
V. Secţiunea DEZVOLTARE
Tema:
 Cum utilizăm internetul în siguranță
 Sunt profesor: o lecție predată de mine! (Model de bună practică)
 Vreau să cunosc ce vreau să fiu! (Documentare din meseria pe care o aleg: interviu,
fotografii, practică etc.)
REGULAMENT DE PARTICIPARE
A. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor
Participanţii se pot înscrie pe secţiuni, în echipaje formate din 2-3 elevi, până la data de 02.05.2018,
prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu pentru fiecare participant conform Anexei 1), pe adresa de email scavramiancu@yahoo.com.
În cazul în care se înscriu mai mult de 5 echipaje la o secţiune, organizatorii îşi rezervă dreptul de a
redistribui echipajele la alte secţiuni, de comun acord cu participanţii, cel tîrziu cu o săptămână înainte de
desfăşurarea simpozionului.
B. Redactarea lucrărilor:
Echipajele participante vor redacta şi vor trimite, până în data de 11 mai 2018, un proiect
care să conțină problemele identificate și soluțiile inovative pentru una dintre temele propuse în
cadrul celor cinci secțiuni ale simpozionului.
Proiectul, va avea forma unui film scurt sau o prezentare Power Point cu imagini din timpul
activităților desfășurate, și trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 filmul va avea format .avi sau .mp4 și va avea o durată între 5 si 10 minute
 prezentare Power Point va avea între 10 și 15 slide-uri și va conține în egală măsură poze și text
 ambele materiale trebuie sa se încadreze într-una din temele date și să prezinte activitățile
desfășurate de către elevii școlii.
Materialele vor fi transmise în format electronic pe adresa scavramiancu@yahoo.com
Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române!
Numai proiectele care respectă criteriile menţionate anterior vor fi admise în cadrul simpozionului.

Observaţii:
o Participarea poate fi doar directă;
o Activitatea se va desfăşura sub formă de workshopuri pe secțiuni;
o Proiectele vor fi prezentate în cadrul dezbaterii în format PPT (maximum 6 slide-uri) sau video
(între 3 și 5 min.) – aduse de către participanți pe CD sau stick USB.
o Cadrele didactice coordonatoare vor avea posibilitatea să îşi observe elevii în confruntarea de idei.
o Este obligatoriu ca proiectul să conţină puncte de vedere/argumente personale, modele de bună
practică.
o Participanţii la dezbateri vor avea o ţinută formală/business. Cămaşă şi sacou (băieţii), cămaşă,
sacou şi fustă/pantalon (fete).
o Fiecare participant va primi diplomă de participare.
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 18 mai 2018
Activitatea finală va avea loc în 18 mai 2018, după următorul program:
1145 – 1200 - primirea invitaţilor
1200 – 1230 - Deschiderea lucrărilor simpozionului
1230 – 14 30 – prezentare PPT și activităţi în echipă/dezbateri
1430 – 1500 - concluzii şi închiderea simpozionului
DISEMINARE:
- comunicate de presă
- pliantul simpozionului
- afişe/postere
PERSOANE DE CONTACT (între orele 13-20):
Prof. Slevaş Dana - tel. 0788/289339
Prof. Atanasiu Maria - tel. 0740/072544
Notă: Eventualele modificări sau precizări referitoare la simpozionul naţional se vor găsi la adresa:
www.scai.ro

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI

1. Numele şi prenumele elevilor:

 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________

2. Scoala: ________________________________________________________________
3. Clasa: ____________
4. E-mail/ telefon ________________________________________________________
5. Profesorul coordonator: _________________________________________________
6. Secţiunea:____________________________________________________________
7. Tema: ________________________________________________________________
8. Titlul proiectului: ______________________________________________________
9. Forma de prezentare a proiectului:
 film
 prezentare power point

DATA
______________

