PROGRAM

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ALBA

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
„AVRAM IANCU” ALBA IULIA

1100 – 1130 - primirea invitaţilor
1130 – 1145 - deschiderea simpozionului
1145 – 1200 - prezentarea expoziţiei de carte
1200 – 1330 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni:
 Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru
profesori
Tema: Avram Iancu – model şi inspiraţie. Nevoia
de modele în educarea şi formarea personalităţii
elevilor
 Secţiunea de eseuri pentru elevi
Tema: Avram Iancu – model şi inspiraţie

1330 – 1400 - pauza
1400 – 1530 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1530 – 1600 - concluzii şi închiderea simpozionului

„AVRAM IANCU - model şi inspiraţie”
NEVOIA DE MODELE ÎN EDUCAREA ŞI
FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI
Alba Iulia
30 noiembrie 2010

MOTIVAŢIA PROIECTULUI
Proiectul se integrează în programul manifestărilor organizate de către
Consiliul Judeţean Alba cu prilejul Zilei Naţionale a României, ce au loc în
perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2010.
Organizatorii doresc prin intermediul acestui proiect reafirmarea
modelelor istorice atât de necesare în formarea şi dezvoltarea conştiinţei
naţionale a elevilor.
La nivel naţional sunt implicate şcolile care poartă numele „Avram
Iancu”, în vederea realizării unor schimburi de informaţii, de experienţe, de
valori culturale diferite, centrate în jurul acestei personalităţi a neamului
românesc.
Modelul cultural naţional al tuturor şcolilor partenere este Avram
Iancu. Aceste şcoli poartă numele celui care a fost „alesul”, apărut în istoria
unei naţii ca să lumineze şi să emancipeze prin limba naţională generaţiile
poporului său.
Avram Iancu a fost o personalitate exemplară din toate puncte de
vedere, model uman deasupra oricăror regimuri politice. El simbolizează,
peste timp, dreptul nostru la existenţă, la limba naţională, la propria istorie,
principii de bază ale Europei unite, reflectate în formula „unitate în
diversitate”.
Din întreaga sa activitate reiese că la mijlocul sec. al XIX-lea, Avram
Iancu avea o viziune europeană asupra dezvoltării societăţii omeneşti.
Misiunea şcolii este de a asigura o educaţie de calitate prin promovarea
valorilor naţionale din toate domeniile.
Prin organizarea acestui simpozion naţional, cadrele didactice ale şcolii
„Avram Iancu” Alba Iulia doresc să promoveze ideile general umane de
dreptate, cinste şi adevăr, susţinute de Avram Iancu.
SCOP: Cunoaşterea modelului cultural-naţional reprezentat de personalitatea
lui Avram Iancu, prin includerea unor domenii diverse: literatură, istorie,
geografie, artă etc.
ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
 Societatea cultural-patriotică „Avram Iancu” Alba Iulia
 Biblioteca Judeţeană „L. Blaga” Alba
 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
BENEFICIARI:
 Şcolile „Avram Iancu” din ţară
 Şcolile din judeţul Alba

SCOP: Cunoaşterea modelului cultural-naţional reprezentat de personalitatea
lui Avram Iancu, prin includerea unor domenii diverse: literatură, istorie,
geografie, artă etc.
GRUP ŢINTĂ:
o cadre didactice
o elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de la şcolile participante (4 elevi/şcoală;
2 elevi/clasă)
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:
Director, prof. ELENA IGNAT
Prof. Ioan Roman Negoi
Prof. Dana Slevaş
Informatician, prof. Simona Medrea
Elena Anghel, consilier C.J. Alba
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
 Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesori
Tema: Avram Iancu – model şi inspiraţie. Nevoia de modele în
educarea şi formarea personalităţii elevilor
 Secţiunea de eseuri pentru elevi
Tema: Avram Iancu – model şi inspiraţie
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „AVRAM IANCU”
Str. MOLDOVEI, Nr. 2, cod poştal 510144
ALBA-IULIA, jud. ALBA
Tel : 0258-811548
E-mail: scavramiancu@yahoo.com

