PROGRAM
1100 –

1130

- Primirea invitaţilor
1130 – 1230 - Deschiderea simpozionului-cuvântul invitaţilor
1230 – 1245 - Vizitarea expoziţiei de carte şi de fotografie
1245 – 1300 - Pauză
1300 – 1530 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ALBA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„AVRAM IANCU” ALBA IULIA

***
Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesori
Teme:
 Patriotismul, valorile şi principiile democratice – între
opţiune şi datorie
 Metode activ-participative folosite în predarea disciplinelor
pentru formarea unei conduite civice la elevi
***
Secţiunea de comunicări/dezbateri pentru elevi
Tema:
 Patriotism, comportament şi atitudine civică, un mod de
viaţă!

AVRAM IANCU - model şi inspiraţie
ediţia a IV-a

***
1530 – 1600 - Concluzii şi închiderea simpozionului

Alba Iulia
10 decembrie 2013

MOTIVAŢIA PROIECTULUI
Simpozionul Naţional „Avram Iancu – model şi inspiraţie” este
organizat de Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia şi Consiliul
Judeţean Alba cu prilejul Zilei Drepturilor Omului.
Scopul proiectului îl constituie promovarea ideii de patriotism şi
cetăţenie democratică în vederea formării conştiinţei naţionale şi a unor
atitudini civice responsabile, în rândul elevilor şi cadrelor didactice.
Educaţia patriotică şi formarea unui comportament civic al 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 spiritul civic 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 respectului elevilor faţă de valorile democratice în
comunitatea naţională şi locală din care fac parte este cu atât mai necesară
pentru aceştia, cu cât influenţa globalizării este tot mai simţită în viaţa
cotidiană.
ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
 Biblioteca Judeţeană „L. Blaga” Alba
 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 Societatea cultural-patriotică „Avram Iancu” Alba Iulia
BENEFICIARI:
 Cadre didactice, elevi
 Comunitatea locală

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
Director adj. prof. Mirela Ianc
Prof. Maria Atanasiu
Prof. Virgil Bela
Prof. Iulia Calistru
Informatician, prof. Simona Medrea
Prof. Ioan Roman Negoi
Prof. Dana Slevaş
Prof. înv. primar Mihai Sicoe
Elena Anghel-Coman, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
I. Secţiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesori
Teme:
 Patriotismul, valorile şi principiile democratice – între
opţiune şi datorie
 Metode activ-participative folosite în predarea
disciplinelor pentru formarea unei conduite civice la
elevi
II. Secţiunea de comunicări/dezbateri pentru elevi
Tema:
 Patriotism, comportament şi atitudine civică, un mod de
viaţă!
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
Site: www.scai.ro

