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ARGUMENT 
 
          Secolul XX a fost deschis de o succesiune de crize politico-diplomaticeă şiămilitareă careă
anun auă iminen aă uneiă conflagra iiămondiale.ă Laă sfârşitulă secoluluiă precedentă seă creaser ă dou ă
alian eă politico-militare,ă Puterileă Centraleă şiă Antanta,ă careă opuneau,ă înă func ieă deă intereseă şiă
divergen e,ă celeă maiă puterniceă imperiiă continentaleă şiă colonialeă aleă lumii.ă Bazându-se pe 
arsenalulă militară acumulat,ă marileă puteriă europeneă considerauă c ă r zboiulă seă vaă întindeă peă oă
perioad ădeăcelămultă6ăluni.ăOdat ădeclanşat,ăstrategiiămilitariăauăconstatatăc ăplanurileădeălupt ă
nuăauăevoluatăînăacelaşiăritmăcuăştiin aăînădomeniulămilitar,ănouaătehnic ăimpunândăunănouămodă
deăpurtareă aă r zboiului,ă ceeaă ceă aădusă laăprelungireaă lui.ă Înănoulă contextămondială creat,ămicileă
stateă independenteănuăputeauăr mâneă înăafara conflictului,ă liniileă frontuluiăputândăoricândăs ă leă
traversezeăteritoriulăşiăs ăleăimpliceăîntr-oătab r ănedorit .ăAşaăc ,ăpreferabilăeraăaderareaălaăunaă
dinăalian e.ăRomânia,ădeşiăsemnaseătratatulădefensivăcuăPuterileăCentraleăînc ădină1883,ăînăurmaă
ConsiliuluiădeăCoroan ădină iulieă1914ăhot r şteă adoptareaăneutralit ii,ă iară înăaugustă1916,ă subă
presiuneaă celorădou ăblocuriă politico-militareă treceă al turiădeăAntantaăpentruă realizareaăunit iiă
na ionale.ăCampaniaămilitar ădină1916ăvaăfiădezastruoas ăpentruănoi,ă iarăcurajulăsolda ilorănuăaă
putută compensaă slabaă înzestrareă militar ,ă superioritateaă tehnic ă şiă numeric ă aă adversarului,ă
deciziileăeronateăluateădeăuniiăcomandan i,ăcaăşiăneîndeplinireaăobliga iilorăasumateădeăalia iiădină
Antantaă prină conven iaă militar ă încheiat .ă Frontulă dun reană aă fostă concepută aă aveaă ună rolă
defensiv, iar cel de-aă lungulă Carpa ilor,ă unulă puternică ofensiv.ă Înă sudulă Dun riiă îns ,ă ac ionauă
puterniceăunit iămilitareăgermaneăconduseădeăfelmareşalul Mackensen.  
        Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la rupereaăfrontuluiădun reanăşiărev rsareaătrupeloră
inamice în sectorul Zimnicea, la 10/23 nov.1916,ăşiădeălaăeroicele lupte purtate de Regimentul 20 
Infanterie în sectorul Zimnicea-Smârdioasa cu scopul de a împiedica avansarea trupelor inamice 
pe axul principal Zimnicea-Alexandria-Bucureşti.ă Evenimentulă esteă pu ină cunoscută şiă neă
propunemă recuperareaă istorieiă localeă recenteă pentruă cinstireaă memorieiă celoră mul i,ă neştiu iă şiă
abandona iă uit rii,ă c ciă istoriaă loculuiă îmbog eşteă istoriaă na ional ă f r ă deă careă nuă ne-am 
cunoaşteădrumul.ă 
 
Grupul de lucru: 
●ăăProf. Amalia Dide, inspector de specialitate ISJ Teleorman 
●ăăProf.ăElenaăIchim,ăŞcoalaăGimnazial ăNr.ă2ăZimnicea 
●ăăProf.ăElizaăSotirescu, director CCD Teleorman 
●ăăProf. Ion T ujan,ăvicepreşedinteăSSI,ăfilialaăTeleorman 
●ăăProf.ăMariaăChirc ,ădirectorăŞcoalaăGimnazial ăNr.ă2ăZimnicea 
 
Parteneri: 
●ăMuzeulăJude eanăTeleorman;  
●ăBibliotecaăOr şeneasc ă„MironăRaduăParaschivescu”ăZimnicea. 
 
Invita i: 
●ăOficiulăNa ionalăpentruăCultulăEroilor; 
●ăCol.ăAm lineăVasile,ăpreşedinteleăAsocia ieiăVeteranilorădeăR zboi,ăfilialaăZimnicea; 
●ăPreasfin itulăP rinteăGalaction,ăEpiscopulăAlexandrieiăşiăTeleormanului; 
●ăNicolaeăLuca, regizor 
●ăunăprofesorădeăistorie din Bulgaria 



●ăMediaSudăAlexandria 
 
SCOP:  
●ăSimpozionulăareăcaăscopărealizareaăunuiăschimbădeăexperien ăîntreăprofesoriiăcareăorganizeaz ă
activit iă cuă eleviiăpeă temaă„Unăsecolădeă laăPrimulăR zboiăMondială şiăMareaăUnire”,ăprecumăşiă
diseminarea nout ilorăînăabordareaăacesteiăproblematici; 
●ăPunereaăînăvaloareăaăperforman elorămetodologiceădeăabordareăaătemeiărespective;ăăăăăăăăăăă 
●ăConştientizareaăcelorăimplica iădirectăînăprocesulăeduca ional,ăcuăprivireălaărolulălorăînăeduca iaă 
elevilor privindărespectareaăvalorilorăna ionale; 
●ăOrganizareaăşiătr ireaăunorăexperien eădeăînv are,ă inând seama de necesitatea abord rii temei 
din mai multe directii, interdisciplinare; 
●ăCultivareaăşiăvalorificareaăpoten ialuluiăcreatorăalăcopiilor; 
●ăStimulareaăcreativit iiăşiăoriginalit iiăînărealizareaăunorălucr riăpractice; 
●ă Marcareaă semnifica ieiă ă anuluiă 2016ă – an în care s-au împlinit 100 de ani de la începutul 
eroicelorălupteăpurtateădeăarmataăromân ăpentruărealizareaăunit iiăna ionale. 
  

 
OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI :  
●Cunoaştereaăcontribu ieiăjude uluiăTeleormanăînăPrimulăR zboiăMondial; 
●ăDezvoltareaăsentimentelorăpatrioticeăfa ădeăjertfaăînaintaşilorăpentruăap rareaăvaloriloră
na ionale; 
●ăDezvoltareaăsentimentuluiădeăapartenen ălaăunăsistemădeăvaloriălocaleăşiăaăcultuluiăfa ădeăeroiiă
neamului; 
●Realizareaăunorădezbateriăpeătemaăpropus ; 
●Realizareaăuneiăexpozitiiăcuălucr riăaleăelevilorăpeătemeădeăcrea ieăartistico-plastice, fotografii 
dinătimpulăr zboiuluiăşiădocumente; 
●Informareaăpopula ieiădespreăimportan aăstudieriiăistorieiălocale; 
●Promovareaăunorămetodeămoderneăînăprocesulădeăînv mântăcentratăpeăelevăşiăcreştereaă
motiva ieiăpentruăactulădeăînv are; 
●Îmbog ireaăexperien eiăprofesionaleăaăcadrelorădidacticeăparticipante; 
●Identificarea unor strategii interdisciplinare; 
●Promovareaăexperien ei didactice în domeniu; 
●Promovareaăstrategiilorăprivindăasigurareaăeduca ieiădeăcalitateăînăşcoalaăromâneasc ; 
●Realizareaăunuiăschimbădeăexperien ăîntreăşcoli; 
●Promovareaărespectuluiăşiăinteresuluiăfa ădeăstudiulăistoriei,ăprinăschimbulădeăbuneăpracticiăînă
materieădeăeduca ie; 
●Dezvoltareaăimagina ieiăşiăcreativit ii; 
●Stimulareaăpoten ialuluiăartisticăşiăcreativăalăelevilor; 
●Promovareaălucr rilorăefectuateădeăcopii; 
●Dezvoltareaălibert iiădeăexpresieăaăcopiilor; 
●Formareaăunorăabilit iădeălucruăînăechip ;  
●Argumentareaăeficien eiămetodelorătradi ionaleăprinăadaptareaălorălaăcerin eleăeduca ieiă
europene. 
 
 
 



GRUPăă INTǍă:ă 
●ăCadreădidacticeădinăînv mântulăpreuniversitar. 
●ăElevi din înv mântulăgimnazialăşi liceal. 

 

SEC IUNIă:ă 
Pentru cadrele didactice: 

 

I.ăREFERATEăŞIăCOMUNIC RIăă- „Memoriaătrecutului.ăJude ulăTeleormanăînăvâltoareaă
PrimuluiăR zboiăMondială„ 
- referate,ălucr riăştiin ifice,ăeseuri. 

 

Pentru  elevi : 

 
II.ăEXPOZI IE – CONCURSURI -  „Memoriaătrecutului.ăJude ulăTeleormanăînăvâltoareaă
PrimuluiăR zboiăMondială„ 

A. Concurs de desene - Pictur /Desene/Colaje 

B. Fotografiiădinătimpulăr zboiului,ădocumente; 
C. Prezentare power-point; 

      D.  Concurs de eseuri, referate şi poezie.  
 
RESURSE MATERIALE: 
  

 ecranădeăproiec ie; 
 videoproiector; 
 panouriăpentruăexpozi ie; 
 prezent riăPOWER-POINT; 
 diplome; 
 calculator; 

 

REDACTAREAăLUCRǍRILOR 

  

Pentruăsec iuneaăREFERATEăŞIăCOMUNIC RI 

1. Lucr rileăseăredacteaz ăînăformatăelectronic şiăletric, şiăvor avea între 3- 5 pagini.  
2. Elaborarea materialului: document Word, format A4, peăoăsingur ăparte,ăscrisă laăună
rând,ă cuă marginiă egaleă 20ă mm,ă cuă caractereă româneşti,  Times New Roman 12, cu 
diacritice.  
3. Titlulălucr riiăvaăfiăscrisăcuăTimes New Roman 14 , centrat.  
4. Autorul,ăinstitu iaăşi adresa de e-mail  vorăfiăscriseăcuădou ărânduriămaiăjos,ăcentrat 

Times New Roman  12.  
5. Bibliografia seă vaă consemnaă laă sfârşitulă lucr rii,ă înă ordineaă urm toare:ă numeleă şiă
prenumeleăautorului,ătitlulălucr rii,ăeditura, anul. 
6. Pentruă cadreleă didacticeă careă particip ă direct, prezentareaă lucr rii trebuieă s ă seă
încadreze în max. 10 minute. 
7.ă Aceleaşiă condi iiă trebuieă s ă îndeplineasc ă şiă lucr rileă elevilor, cuă men iuneaă c ,ă peă
primaăpagin ,ăseăvorătreceăşiăclasaăşiănumeleăprofesoruluiăcoordonator.ă 



8.ăLucr rileăvorăfiă trimiseăşiă laăadresaădeăe-mail elenaivi@yahoo.com, atât pentru elevi, 
câtăşiăpentruăprofesori,ăindiferentădeăformaădeăparticipareăaleas . 
 

Pentru sectiunea: EXPOZI IE – CONCURSURI  

           ●ăDesenele,ă colajeleă şiă picturileăvoră fiă peă formatăA4,ă cuă respectareaă tematicii. Lucr rileă
voră fiă etichetateă peă verso,ă astfel:ă titlulă lucr rii,ă numeleă şiă prenumeleă elevului,ă clasa,ă institu ia,ă
profesor coordonator. 
           ●Prezentareaăpptăvaăcuprindeă întreă10-15 slide-uri, pe primul se va trece: autorul, clasa, 
institu ia,ăprof.coordonator.ăTextulăvaăfiăscrisăcuădiacriticeăşiăvaăcuprindeăşi bibliografie. Poate fi 
redactat ă individuală sauă înă echipajă deă max.2ă membriă şiă ună singură coordonator.ă Timpulă alocată
sus ineriiăeiătrebuieăs ăfieădeămax.ă10ămin. 
            Fiecare profesor nu poate participa cu mai mult de dou ă lucr riă aleă elevilor la 

fiecareăsec iune. 
 
CONDI IIăDEăPARTICIPAREă:ă 
 Înscrierea se faceă prină completareaă fişeiă deă înscriereă dină Anexaă pân ă laă data de 

18.11.2016 şiătrimitereaăacesteiaăpeăadresaădeăe-mail  elenaivi@yahoo.com.  
            Nu se percepe tax ădeăparticipareă.ă 
            Participarea la simpozionăseărealizeaz ăînămodădirectăsauăindirect. Precizarea modului de 
participareăseăfaceăpeăfişaădeăînscriere,ăanexa.  
 
MEDIATIZAREAăŞIăDISEMINAREAăSIMPOZIONULUI: 

●Mediatizareaăsimpozionuluiăîn presa local ;  
●Prezentareaăpeăsite-urileăpartenerilorăşiăalăŞcoliiăGimnazialeăNră2ăZimnicea; 
●Diseminarea în cadrul Comisiei Metodiceăşiăcercurilorăpedagogice. 
 
FINALITATE 

 ●Participan iiăvorăprimiădiplom ,ăiarăceiăinteresa iăşiăCDăcuăcodăISSN. 
●Diplomeleădeăla concursuri şiăadeverin eleădeăparticipareăvor fi trimise pân  la data de 20 
februarie 2017. 
 
REZULTATEăAŞTEPTATE: 
●Creştereaăinteresuluiăpentruăistoriaălocal ; 
●Antrenareaăunuiănum rămareădeăcadreădidactice; 
●Atingereaăniveluluiădeăperforman ăînădomeniul istoriei; 
●Cultivarea unui sistem de valori autentice ; 
●Dezvoltareaăcultuluiăpentruăeroiiăneamuluiăşiăaărespectuluiăpentruăsacrificiulălor; 
●Ini iereaăsauăparticipareaălaăproiecteădeăparteneriatăînăcareăs ăfieăimplica iăeleviăşiăprofesoriă
pentru l rgirea orizontului istoric localăşiăna ional; 
●Îmbog ireaăexperien eiăşiăpefec ionareaăabilit ilorădinăpunctădeăvedereămetodic,ăprinăschimbă
de idei, de opinii, materiale; 
●Stimulareaăatitudiniiăpozitiveăpentruăcooperareăşiămunc ăînăechip ; 
●CreştereaăprestigiuluiăFilialeiăTeleormanăaăSociet iiădeăŞtiinteăIstoriceădinăRomânia. 
 
DESFǍŞURAREAăSIMPOZIONULUIă:ă 

mailto:elenaivi@yahoo.com
mailto:elenaivi@yahoo.com


●ăMediatizareaă simpozionuluiă înăpres ,ă peă site-ulăSociet iiă deăŞtiinteă Istoriceă ă dinăRomâniaă – 
FilialaăTeleorman,ăpeăpaginaădeăfacebookăaăSociet iiădeăŞtiin eăIstoriceă– Filiala Teleorman, pe 
site-ulăŞcoliiăGimnazialeăNră2ăZimnicea, pe site-ulăşiăpagina de facebook a partenerilor; 
●ă Completareaă şiă trimitereaă fişeiă deă înscriereă aă participan iloră laă simpozionă pân ă laă termenulă
precizat;  
●ă Desf şurareaă simpozionului: 23.11.2016,ă laă Catedralaă “Sfin iă Împ ra iă Constantină şiă
Elena”ădinăZimnicea, dup ăurm torulăprogramă:ă 

 9,30 – 10,00 – primireaăinvita ilor; 
 10,00- 10,15 – depunereaăuneiăcoroaneădeăfloriăşiămomentădeă 

                        reculegere la Cimitirul eroilor  
                                   ●ăăăăă10,15-13,30 -  deşf şurareaălucr rilorăsimpozionului 

VALORIFICARE :  
Lucr rileă realizateăvoră fiă cuprinseă într-unăCDăcuăcodă ISSNăşiăvoră fiădistribuiteăcadreloră

didactice interesate. Materialele realizate vor putea fi folositeăînăactivitateaădidactic .  
 

BENEFICIARIIăDIREC IăŞIăINDIREC IăAIăPROIECTULUI: 
Beneficiariiădirec i:ăprofesoriiădinăariaăcurricular ăOmăşiăsocietate,ăLimbaăşi comunicare, Arte, 
eleviiăpasiona iădeăistorie,ăpartenerii din comunitatea local . 
Beneficiariiăindirec i:ămembrii ai comunit ii,ăsocietateaăcivil . 
 

 

PROMOVARE,  MEDIATIZARE  
 Promovarea,ămediatizareaăsimpozionuluiăseărealizeaz ăăîn mass-media jude ean ,ă 
 Pe site-ulăŞcoliiăGimnazialeăNră2ăZimnicea, 
 Pe site-ulăSociet iiădeăŞtiinte Istorice  - Filiala Teleorman, 
 PeăpaginaădeăfacebookăaăSociet iiădeăŞtiin eăIstoriceădinăRomâniaă– Filiala Teleorman 

 

PERSOAN ăDEăCONTACT: 
Prof. Elena Ichim, tel. 0769623557, e-mail elenaivi@yahoo.com, zilnic, dup ăoreleă14,00. 
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ANEXA 1 
 
 

SIMPOZIONULăJUDE EAN 

„Memoriaătrecutului.ăJude ulăTeleormanăînăvâltoareaăPrimuluiăR zboiăMondială„ 

23 noiembrie 2016 

                                                                FIŞ ăDEăÎNSCRIERE 

NUMELEăŞIăăPRENUMELE elevului/elevilor………………………………………………..... 
……………………………………………....................................................................................... 
CADRUăDIDACTIC/CADRUăDIDACTICăCOORDONATOR………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ă………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………. 
TELEFON………………………………………………………………………………………… 

FUNC IA…………………………………………………………………………………………. 
INSTITU IA……………………………………………………………………………………… 

TEMAăLUCR RII:………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................ 

SEC IUNEA: 

   I.  Referateăşiăcomunic ri                                                  II.  Expozitie- concursuri   

                                                                                                  A.         B.        C.       D. 

PARTICIPARE: 

Directa                                                                       Indirecta    

MIJLOACEăDEăCAREăAVE IăNEVOIEăPENTRUăPREZENTAREAăLUCR RII:ă 

             

            Calculator               Videoproiector                  Flipchart 

 

Altele : ....................................................................................................................................... 

 

             

Data înscrierii _________________                                                           Semn tura,                                                                                                 

 

 

 
 


	Fişă de înscriere

