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AVRAM IANCU – MODEL ŞI INSPIRAŢIE 
NEVOIA DE MODELE ÎN EDUCAREA ŞI FORMAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu” Alba Iulia.  
Acest simpozion se integrează în programul manifestărilor 

organizate de către Consiliul Judeţean Alba cu prilejul  
Zilei Naţionale a României. 

 



 

AVRAM IANCU – model autentic şi actual 

 

 

 

 

 

 

 1 Decembrie - Ziua Naţională a României - este un moment în care cu toţii trebuie să ne 

cinstim eroii care de-a lungul istoriei au reprezentat simboluri de luptă, de curaj, demnitate şi 

patriotism. Sunt trăsături specifice liderilor, conducătorilor, trăsături pe care le admirăm şi pe care le 

apreciem deoarece ele se reflect în faptele şi realizările lor. 

Avram Iancu – patronul spiritual al şcolii noastre a reprezentat un simbol într-o perioadă 

istorică în care poporul român luptă pentru eliberarea socială şi naţională. El a reprezentat o stare de 

spirit, un simbol al ideii de unitate, idee pentru care a luptat şi în slujba căreia şi-a pus întreaga sa viaţă. 

S-a remarcat prin inteligenţă, modestie, curaj, implicare şi prin reale calităţi de lider. Sunt calităţi umane 

care definesc modele demne de urmat. 

 Avram Iancu este modelul ce dăinuie peste veacuri reprezentând dimensiunea patriotică a 

poporului român şi obsesia permanentă a luptei pentru respectarea libertăţilor. 

Într-o lume în schimbare, într-o lume în mişcare şi extrem de eterogenă, este rolul nostru, al 

educatorilor, de a face cunoscute elevilor, viaţa şi activitatea personalităţilor istorice şi de a forma la 

elevi trăsături de caracter aidoma celor ale patrioţilor acestui neam.  

Avem cu toţii nevoie de modele, cu atât mai mult cei tineri care sunt în căutare de repere 

morale şi intelectuale, ca fundamente în formarea personalităţii, iar prin acest simpozion sperăm să 

contribuim la întărirea unor valori spirituale unanim recunoscute. 

Mulţumim celor care au realizat aceste lucrări şi sperăm că mesajul transmis prin intermediul 

acestora va fi transpus în comportamente şi destine umane care vor dăinui peste timp asemenea lui 

Avram Iancu. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Elena IGNAT 

MOTTO:

„Şi nu e român omul care în viaţă 

O dată măcar, într-un ceas minunat 

Pe sine privindu-se parcă în faţă 

Lui Iancu Avram nu i s-a închinat.” 

(Adrian Păunescu) 
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