PROGRAM

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ALBA

ŞCOALA CU CLASELE IVIII
„AVRAM IANCU” ALBA IULIA

1130 – 1200 - Primirea invitaţilor
1200 – 1215 - Deschiderea simpozionului-cuvântul invitaţilor
1215 – 1230 - Vizitarea expoziţiei de carte
1230 – 1530 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
***
Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesori
Teme:
A fi român între sentimentalism şi raţiune
Naţiune şi responsabilitate
Patriotismul în contextul globalizării
***
Secţiunea de eseuri pentru elevi
Teme:
Mândria de a fi român
Şcoala şi patriotismul
Patriotismul – o datorie?
***
1530 – 1600 - Concluzii şi închiderea simpozionului

AVRAM IANCU - model şi inspiraţie
ediţia a II-a

A FI ROMÂN ASTĂZI
Alba Iulia
28 noiembrie 2011

MOTIVAŢIA PROIECTULUI

Proiectul face parte integrantă din Calendarul activităţilor culturale ale
Consiliului Judeţean Alba şi, totodată, se înscrie în programul manifestărilor
dedicate Zilei Naţionale a României.
Prin realizarea acestui proiect, organizatorii doresc dezvoltarea
ataşamentului elevilor faţă de valorile poporului român în vederea formării şi
dezvoltării conştiinţei naţionale a acestora.
Educaţia patriotică a tinerei generaţii este o misiune importantă a dascălilor,
mai ales în contextul istoric actual, când tinerii se îndepărtează de valorile lăsate de
înaintaşii noştri, când interesul faţă de istoria neamului şi sentimentul patriotic sunt
tot mai scăzute.
Necesitatea revigorării sentimentului patriotic al tinerilor în spiritul
respectului faţă de valorile fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale revine
tuturor factorilor responsabili de formarea şi educarea elevilor, în special dascălilor.
Dezvoltarea ataşamentului elevilor faţă de comunitatea locală şi naţională
din care fac parte este cu atât mai necesară pentru aceştia, cu cât influenţa
globalizării este tot mai simţită în viaţa cotidiană.
Scopul proiectului îl constituie desfăşurarea unor activităţi prin care se
urmăreşte promovarea ideii de patriotism, precum şi dezvoltarea sentimentului de
iubire faţă de ţară.
ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
PARTENERI:
¾ Instituţia Prefectului Alba
¾ Primăria Municipiului Alba Iulia
¾ Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
¾ Biblioteca Judeţeană „L. Blaga” Alba
¾ Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
¾ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
¾ Societatea cultural-patriotică „Avram Iancu” Alba Iulia
BENEFICIARI:
¾ Şcolile „Avram Iancu” din ţară
¾ Şcolile din judeţul Alba

SCOP: cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii
naţionale

GRUP ŢINTĂ:
o cadre didactice
o elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de la şcolile participante
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:
Director, prof. ELENA IGNAT
Prof. Maria Atanasiu
Prof. Ioan Roman Negoi
Prof. Dana Slevaş
Informatician, prof. Simona Medrea
Elena Anghel, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

I. Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesori
Teme:
A fi român între sentimentalism şi raţiune
Naţiune şi responsabilitate
Patriotismul în contextul globalizării
II. Secţiunea de eseuri pentru elevi
Teme:
Mândria de a fi român
Şcoala şi patriotismul
Patriotismul – o datorie?
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
Site: www.scai.ro

