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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:  

 Consiliul Judeţean Alba 

 Primăria Municipiului Alba Iulia  

 Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 Casa Corpului Didactic Alba 

 Biblioteca Judeţeană  „Lucian Blaga” Alba 

 Societatea cultural-patriotică „Avram Iancu” Alba Iulia 

 Agenția Locală pentru Energie Alba 

 

BENEFICIARI: 

 elevi 

 cadre didactice 

 comunitatea locală 

 

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 

Școlii, precum și Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare și 

bineînțeles, ANUL CENTENAR. 

Acest proiect este un cadru important de dezbateri pentru elevi și profesori, un 

exercițiu al unei atitudini deschise către problemele societății actuale. Cadrele didactice 

coordonatoare vor avea posibilitatea să își susțină elevii în confruntarea de idei în care aceștia 

își revendică apartenența la o comunitate cu spirit civic și critic. 

 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 și formarea unui comportament responsabil și civic față 

de societatea în care trăim. 

 



SCOP: Scopul proiectului îl constituie desfăşurarea unor activităţi/dezbateri prin care se 

urmăreşte formarea unui comportament 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 puțin 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 responsabil şi civic prin realizarea a cel puţin 2 

activităţi extracurriculare pe teme de: mediu, sănătate, voluntariat, educație și 

dezvoltare - o activitate pe lună; 

 

GRUP ŢINTĂ:  

o elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de la şcolile participante 

o profesori îndrumători și moderatori 

  

DATA:  13 decembrie 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 

Prof. Pop Camelia 

Informatician, prof. Medrea Simona 

 



SECŢIUNI ELEVI 

 

 

I. Secţiunea MEDIU 

Teme:  

 Dezvoltarea energiei regenerabile 

 Efectele defrișărilor asupra mediului 

 

II. Secțiunea SĂNĂTATE 

Teme:  

 Impactul efectelor industriei alimentare asupra sănătății 

 

III.  Secțiunea SOCIO-UMANITAR/VOLUNTARIAT 

Teme:  

 Rolul voluntariatului în reducerea efectelor negative cu impact social 

(familii defavorizate, persoane vârstnice etc) 

 

IV.  Secțiunea EDUCAȚIE 

Teme:  

 Cetățenie activă - Libertate și responsabilitate în școală și societate 

 

V. Secțiunea DEZVOLTARE 

Teme:  

 Efecte negative și pozitive ale dezvoltării tehnologiei moderne 

 

 

SECȚIUNEA PROFESORI 

 

 Secţiunea de comunicări/dezbateri pentru cadre didactice 

Teme:  

 Educația în anul centenar, încotro? 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

SECȚIUNEA ELEVI 

 

A. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor 

Participanţii se pot înscrie pe secțiuni, în echipaje formate din 2-3 elevi, până la data de 

05.12.2018, prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu pentru fiecare participant conform 

Anexei 1 și 2), pe adresa de e-mail scavramiancu@yahoo.com  

În cazul în care se înscriu mai mult de 5 echipaje la o secțiune, organizatorii își rezervă 

dreptul de a redistribui echipajele la alte secțiuni, de comun acord cu participanții, cel tîrziu cu o 

săptămână înainte de desfășurarea simpozionului. 

 

mailto:scavramiancu@yahoo.com


B. Redactarea lucrărilor:  

Echipajele participante vor redacta şi vor trimite, până în data de 05.12.2018, o lucrare al 

cărei conținut să se încadreze în una dintre temele simpozionului. Lucrarea, care va fi inclusă 

în broşura simpozionului, trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

 format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat 

justified); 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia de învăţământ  (Times New 

Roman, 12); 

 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New 

Roman,12); 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, 

prenume – autor, anul, titlul, editura; 

 lucrarea nu va depăşi 2 pagini. 

Lucrările vor fi transmise în format electronic pe adresa scavramiancu@yahoo.com 

Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! 

Numai lucrările care respectă criteriile menţionate anterior vor fi incluse în broşura 

simpozionului. 

Observaţii: 

o Participarea poate fi doar directă; 

o Activitatea se va desfășura sub formă de ateliere de lucru, în săli diferite (fiecărei 

secțiuni îi va fi alocată o sală specifică) 

o Lucrările vor fi prezentate în cadrul dezbaterii în format PPT (maximum 5 slide-uri). 

o Este obligatoriu ca lucrarea să conţină puncte de vedere/argumente personale, modele 

de bună practică. 

o Participanții la dezbateri vor avea o ținută formală/business. Cămașă și sacou (băieții), 

cămașă, sacou și fustă/pantalon (fete). 

o Fiecare participant va primi diplomă de participare. 

 

 

SECŢIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU PROFESORI 

 

Cadrele didactice vor redacta şi vor trimite, până în data de 05.12.2018, o lucrare care 

va fi inclusă în broşura simpozionului, respectând următoarele cerinţe: 

 format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat 

justified); 

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia de învăţământ  (Times New 

Roman, 12); 

 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New 

Roman,12); 

 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, 

prenume – autor, anul, titlul, editura; 

 lucrarea nu va depăşi 2 pagini. 

Lucrările vor fi transmise în format electronic pe adresa scavramiancu@yahoo.com 

mailto:scavramiancu@yahoo.com
mailto:scavramiancu@yahoo.com


Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! 

Numai lucrările care respectă criteriile menţionate anterior vor fi incluse în broşura 

simpozionului. 

Observaţii: 

o Participarea poate fi doar directă; 

o Lucrările vor fi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări în format PPT (maximum 5 

slide-uri). 

o Este obligatoriu ca lucrarea să conţină puncte de vedere/argumente personale, modele 

de bună practică. 

o Fiecare participant va primi diplomă de participare. 

 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 13 decembrie 2018 

 

Activitatea finală va avea loc în 13 decembrie 2018, după următorul program: 

1100 – 1115 - primirea invitaţilor   

1115 – 1145 - Deschiderea lucrărilor simpozionului 

1145 – 1200 - activități în echipă/dezbateri 

1200 – 1330  - prezentarea lucrărilor  

1330 – 1345 -  pauză 

1530 – 1600 - concluzii şi închiderea simpozionului 

 

DISEMINARE: 

- comunicate de presă 

- pliantul simpozionului  

- broşura simpozionului cu ISSN 

- afişe  

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scai.ro/


 
ANEXA 1 

 
 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI 
 
 

 

 

1. Numele şi prenumele elevilor: 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 

 
 
2. Scoala:  _____________________________________________________ 
 
3. Clasa: ____________  
 
4. Profesorul coordonator: _________________________________________ 
 
5. E-mail/ telefon  ________________________________________ 
 
6. Titlul lucrării (eseului): _________________________________________ 
 
7. Secțiunea:_____________________________________________________ 
 
8. Tema: ________________________________________________________ 

 
 

 

 

DATA 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  PENTRU PROFESORI 
 

 

TITLUL LUCRĂRII _______________________________________________________ 

 

 

AUTORUL /AUTORII  LUCRĂRII:  

 

NUME______________________________________    

 

PRENUME_____________________________ 

 

SPECIALITATEA____________________________________________________________ 

 

ŞCOALA___________________________________________________________________ 

 

DOMICILIUL_______________________________________________________________ 

 

LOCALITATEA _______________________ 

 

JUDETUL ____________________________ 

 

TELEFON FIX/ MOBIL____________________ 

 

E-MAIL ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATA 

 

 


