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SIMPOZIONUL JUDEŢEAN
Ediţia a II-a
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Memoria trecutului. File de istorie locală
♦

Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial

Centenarul Primului Război Mondial şi al Marii Uniri
1917 – ”Pe aici nu se trece!” Anul marilor victorii româneşti
♦
10 noiembrie 2017
Zimnicea

ARGUMENT
Secolul XX a fost deschis de o succesiune de crize politico-diplomatice şi militare care
anunţau iminenţa unei conflagraţii mondiale. La sfârşitul secolului precedent se profilau două
alianţe politico-militare, Puterile Centrale şi Antanta, care opuneau, în funcţie de interese şi
divergenţe, cele mai puternice imperii continentale şi coloniale ale lumii. Bazându-se pe
arsenalul militar acumulat, marile puteri europene considerau că războiul se va întinde pe o
perioadă de cel mult 6 luni. Odată declanşat, strategii militari au constatat că planurile de luptă
nu au evoluat în acelaşi ritm cu ştiinţa în domeniul militar, noua tehnică impunând un nou mod
de purtare a războiului, ceea ce a dus la prelungirea lui. În noul context mondial creat, micile
state independente nu puteau rămâne în afara conflictului, liniile frontului putând oricând să le
traverseze teritoriul şi să le implice într-o tabără nedorită. Aşa că, preferabil era aderarea la una
din alianţe. România, deşi semnase tratatul defensiv cu Puterile Centrale încă din 1883, în urma
Consiliului de Coroană din iulie 1914 hotărăşte adoptarea neutralităţii, iar în noaptea de 14 spre
15 august 1916, sub presiunea celor două blocuri politico-militare, trece alături de Antanta
pentru realizarea unităţii naţionale. Campania militară din 1916 va fi dezastruoasă pentru noi, iar
curajul soldaţilor nu a putut compensa slaba înzestrare militară, superioritatea tehnică şi
numerică a adversarului, deciziile eronate luate de unii comandanţi, ca şi neîndeplinirea
obligaţiilor asumate de aliaţii din Antanta prin convenţia militară încheiată. Frontul dunărean a
fost conceput a avea un rol defensiv, iar cel de-a lungul Carpaţilor, unul puternic ofensiv. În
sudul Dunării însă, acţionau puternice unităţi militare germane conduse de felmareşalul
Mackensen.
În anul 2016 s-au împlinit 100 de ani de la forțarea Dunării şi revărsarea trupelor germanobulgaro-turce în sectorul Zimnicea, la 10/23 nov.1916. Evenimentul a influențat decisiv
campania din 1916 și a schimbat strategia de luptă pe frontul românesc. Ofensiva dincolo de linia
Carpaților este oprită și cea mai mare parte a armatei este dispusă defensiv.
Batalioanele care au acționat în sectorul Zimnicea-Smârdioasa au primit ordinul de a opri
înaintarea inamicului spre capitala țării, București. Soldații au luptat până la sacrificiul suprem
cu scopul de a împiedica avansarea trupelor inamice pe axul principal Zimnicea-AlexandriaBucureşti. Nu au putut să oprească revărsarea trupelor spre capitală, dar le-au încetinit marșul. O
parte dintre soldații căzuți în luptă odihnesc în Cimitirul Eroilor din curtea Catedralei ”Sf.
Împărați Constantin și Elena” Zimnicea, alături de soldați germani.
În anul 1917, mulți teleormăneni, regrupați în alte regimente din cauza pierderilor, au
înscris pagini nemuritoare de eroism pentru apărarea trecătorilor Carpaților, sub deviza ”Pe aici
nu se trece! ”
Evenimentele sunt puţin cunoscute şi ne propunem recuperarea istoriei locale recente
pentru cinstirea memoriei celor mulţi, neştiuţi şi abandonaţi uitării, căci istoria locului
îmbogăţeşte istoria naţională fără de care nu ne-am cunoaşte drumul.

ECHIPA DE PROIECT:
Inspector de specialitate, ISJ Teleorman- Prof. Amalia Dide
● Prof. Maria Chircă, director Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, coordonator,

specialitatea geografie/lb.franceză
● Prof. Elena Ichim, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, coordonator, specialitatea istorie
● Prof. Loredana Dorobăț, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea - consilier educativ,
specialitatea lb. română
● Prof. Mirela Bubureanu, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, specialitatea religie/lb.română,
● Prof. Rahela Pascu, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, specialitatea lb.franceză/desen
● Victoria Negru, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, secretar/operator bază date

PARTENERI:
● Primăria Orașului Zimnicea
● Catedrala ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Zimnicea
● Inspectoratul Scolar Județean Teleorman
● Casa Corpului Didactic Teleorman
● Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman
● Asociația Euro Teleorman
● Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională
COLABORATORI:
● Muzeul Judeţean Teleorman;
● Biblioteca ”Marin Preda”, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea
● Biblioteca Orăşenească „Miron Radu Paraschivescu”, Zimnicea;
● Asociația Veteranilor de Război-filiala Zimnicea;
● MediaSud Alexandria.
SCOP:
Simpozionul este organizat în scopul implicării elevilor în cunoașterea și promovarea
istoriei locale, parte a istoriei regionale, naţionale, europeană şi universală, în trăirea unor noi
experienţe de învăţare prin abordarea temelor din perspectivă inter-, trans-, multidisciplinară.
Prin investigarea surselor istorice, elevii vor învăța că trebuie să emită judecăți de valoare
doar după analiza critică, analitică și analoagă a diferitelor surse istorice care semnalează un
eveniment sau reprezintă o epocă. În acest sens, istoria locală vine în sprijinul elevilor pentru a le
forma acestora atitudini civice și patriotice, sentimentul de apartenenţă la spaţiul, valorile şi
comunitatea din care fac parte, de promovare a elementelor de identitate națională.
Simpozionul creează cadrul larg pentru realizarea unui schimb de experienţă între profesorii
care organizează cu elevii activităţi de istorie locală. Perioada 2016-2019 este dedicată marcării
unui secol de la Primul Război Mondial şi Marea Unire, și pot fi diseminate noutăţi în abordarea
acestei problematici.
OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI :
● Cunoaşterea contribuţiei localității urbane/rurale și a judeţului la marile evenimente ale istoriei
regionale, naționale, europene, universale;
● Cunoaşterea contribuţiei localității urbane/rurale și a judeţului la patrimoniul cultural regional,
național, european, universal;
● Dezvoltarea sentimentelor patriotice faţă de jertfa înaintaşilor pentru apărarea valorilor
naţionale şi al cultului faţă de eroi;

●Promovarea unor strategii didactice inter-, trans-, multidisciplinare în abordarea temei;
●Formarea unor abilităţi de lucru în echipă;
●Dezvoltarea libertății de expresie a copiilor prin stimularea potenţialului lor artistic şi creativ;
●Realizarea unei expozitii cu lucrările de creaţie artistico-plastică, fotografii istorice, documente,
decorații, medalii, recuzită militară;
●Promovarea lucrărilor realizate de copii și profesori;
●Promovarea experienţei didactice în domeniu;
●Promovarea respectului şi interesului faţă de studiul istoriei, prin schimbul de bune practici în
materie de educaţie, între școlile partenere;
●Informarea populaţiei despre importanţa studierii istoriei locale.

GRUP ŢINTǍ :
● Elevi din învăţământul preuniversitar.
● Cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
● Comunitatea locală.
BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI:
Beneficiarii direcţi: profesorii participanți, elevii pasionaţi de istorie, iubitorii de istorie prezenți
la lucrările simpozionului.
Beneficiarii indirecţi: părinții, comunitatea locală.
SECŢIUNI :
Pentru elevi :
I. CONCURS
Teme generale:
-Memoria trecutului. File de istorie locală (1916-1919)
-Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial
-1917-”Pe aici nu se trece!”Anul marilor victorii românești
A. Pictură, desene, colaje, postere, afișe;
B. Eseuri, referate şi poezie ;
C. Prezentare power-point;
II. EXPOZIȚIE
A. Documente istorice (fotografii, brevete militare, acte, medalii, decorații etc);

Pentru cadrele didactice:
I. REFERATE, LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE, ESEURI, pe următoarele teme generale:
▪ Memoria trecutului. File de istorie locală (1916-1919)
▪ Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial
II. EXPOZIȚIE DOCUMENTE ISTORICE ȘI RECUZITĂ MILITARĂ (fotografii,
brevete militare, acte, decorații, medalii etc)
RESURSE :
-materiale :
● ecran de proiecţie;
● videoproiector;
● panouri pentru expoziţie;
● laptop ;
● diplome;
● consumabile ;
● imprimantă, tușuri color.
-umane :
● elevi implicați în proiect ;
● cadre didactice ;
● membrii ai comunității locale.
-financiare :
● buget
-temporale :
● septembrie 2017- iulie 2018
REDACTAREA LUCRǍRILOR
Pentru secţiunea REFERATE, LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE, ESEURI, POEZIE - elevi și
cadre didactice:
1. Lucrările se redactează în format electronic şi letric, şi vor avea între 3- 5 pagini, iar
poeziile 1-2 pagini.
2. Elaborarea materialului: document Word, format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu
margini egale 20 mm, Times New Roman 12, cu diacritice.
3. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 , centrat.
4. Autorul, instituţia şi adresa de e-mail vor fi scrise cu două rânduri mai jos, centrat, Times
New Roman 12.

5. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele
autorului, titlul lucrării, editura, anul.
6. Pentru cadrele didactice care participă direct, prezentarea lucrării trebuie să se încadreze în
max. 10 minute.
7. Aceleaşi condiţii trebuie să îndeplinească şi lucrările elevilor, cu menţiunea că, pe prima
pagină, se vor trece şi clasa şi numele profesorului coordonator.
8. Lucrările vor fi trimise la adresa de e-mail sc2zim@yahoo.com, atât pentru elevi, cât şi pentru
profesori, indiferent de forma de participare aleasă.
Pentru sectiunea: CONCURS
●Desenele, colajele, picturile, posterele, afișele vor fi pe format A4 sau A3, cu respectarea
tematicii. Lucrările vor fi etichetate pe verso, astfel: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, instituţia, profesor coordonator.
●Prezentarea ppt va cuprinde între 10-15 slide-uri, pe primul se va trece: autorul, clasa,
instituţia, prof.coordonator. Textul va fi scris cu diacritice şi va cuprinde şi bibliografie. Poate
fi redactată individual sau în echipaj de max. 2 membri şi un singur coordonator. Timpul
alocat susţinerii ei trebuie să fie de max. 10 min.
Fiecare profesor poate participa, la fiecare secţiune, cu cel mult trei lucrări realizate
de elevi.
Nu se jurizează lucrările care nu sunt realizate de elevi.
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
Creațiile artistico-plastice, acordul de parteneriat și fişa de înscriere din Anexa,
completată individual, se vor trimite până la data de 03.11.2017, data poștei.
Lucrările, prezentările ppt, copiile xerox după documentele istorice, fișa de înscriere
și acordul de parteneriat, vor fi trimise pe adresa de e-mail sc2zim@yahoo.com, până la
data de 05.11.2017.
Desenele, posterele, afișele, împreună cu un plic autoadresat, timbrat corespunzător, se
vor trimite prin poștă pe adresa: Prof. Elena Ichim, Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, str. 1
Mai, nr. 11, Zimnicea, jud.Teleorman, cod 145400.
Nu se percepe taxă de participare .
Participarea la simpozion se realizează în mod direct sau indirect. Precizarea modului de
participare se face pe fişa de înscriere, anexa. Nu se admit lucrări plagiate.
JURIZAREA:
Pentru fiecare categorie de concurs se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni. Juriul va fi
format din profesori de specialitate, cuprinși în echipa de proiect.
Jurizarea se va desfășura între 8-9 nov. 2017.
Profesorii vor primi diplome de participare, adeverințe și CD cu cod ISBN. Diplomele şi
adeverinţele de participare vor fi trimise până la data de 20 februarie 2018, iar CD-ul până la 31
iulie 2018, cel târziu.

Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare :
▪Se va urmari respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
▪Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
▪Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă/structura compoziției(5 p)
▪Se va urmari armonia si unitatea compozitiilor/ideilor (10 p)
▪Se vor urmari contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)
▪Se va urmari dominanta de culoare si acord cromatic (5 p)
▪Se va urmari mesajul pe care il transmite si simbolistica (20 p)
▪Se va urmari dinamismul personajelor (5 p)
Oficiu 10 p.
Total :100 p.
MEDIATIZAREA ŞI DISEMINAREA SIMPOZIONULUI:
●Mediatizarea simpozionului se realizează în mass-media, revista școlii ”Universul copilăriei”,
pe paginile de facebook și site-urile: Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, Casa Corpului Didactic
Teleorman, Societatea de Ştiinte Istorice din România-filiala Teleorman, Asociația Euro
Teleorman, Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională.
●Diseminarea simpozionului se va realiza în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinților,
Consiliul Elevilor, consiliul profesoral, comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice.

FINALITATE
● simpozionul va fi organizat și în anul 2018. Ediția a III-a va fi dedicată, de asemenea,
Centenarului Primului Război Mondial și Marii Uniri.
● tema aleasă dă un impuls cercetării istoriei locale, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru
elevi. Ne propunem să atragem cât mai multe școli partenere în acest proiect, astfel încât să
parcurgem toate etapele pentru a-l realiza la nivel interjudețean/regional și apoi
national/international.
REZULTATE AŞTEPTATE:
●Creşterea interesului pentru istoria locală;
●Antrenarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în cercetarea istorică a locurilor
natale;
●Atingerea nivelului de performanţă în domeniul istoriei;
●Cultivarea unui sistem de valori autentice ;
●Dezvoltarea cultului pentru eroi şi a respectului pentru sacrificiul lor;
●Îmbogăţirea experienţei şi pefecţionarea abilităţilor din punct de vedere metodic, prin schimb
de idei, de opinii, de material didactice care pot deveni auxiliare;
●Stimularea atitudinii pozitive pentru cooperare şi munca în echipă;
●Iniţierea sau participarea la proiecte de parteneriat în care să fie implicaţi elevi şi profesori din
alte județe, pentru lărgirea orizontului istoric local şi naţional;
●Creşterea prestigiului școlii și al instituțiilor partenere.

VALORIFICARE :
Lucrările realizate vor fi cuprinse într-o carte electronica cu cod ISBN şi vor fi distribuite
cadrelor didactice interesate. Materialele realizate vor putea fi folosite în activitatea didactică,
respectându-se drepturile de autor.
DESFǍŞURAREA SIMPOZIONULUI :
-pe 10.11.2017, la Catedrala “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Zimnicea, după
următorul program :
 9,30 – 10,00 – primirea invitaţilor;
 10,00- 10,15 – depunerea coroanelor de flori şi Te-deum la
Cimitirul Eroilor
● 10,15-12,30 - deşfăşurarea lucrărilor simpozionului
PERSOANĂ DE CONTACT:
Prof. Elena Ichim, tel. 0769623557, zilnic, după orele 14,00.
Diagrama Gantt
Activități
Popularizarea simpozionului

-Memoria trecutului. File de
istorie locală (1916-1919)
-concurs de creații artistico-plastice
și literare, prezentări ppt pentru
elevi; lucrări metodico-științifice
profesori
-Judeţul Teleorman în vâltoarea
Primului Război Mondial
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bazei de
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CD-ului
date cu
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electronice
participanți
școlii

ANEXA 1

SIMPOZION JUDEŢEAN
„Memoria trecutului. File de istorie locală (1916-1919)♦Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului
Război Mondial „
10 noiembrie 2017, ediția a II-a, Zimnicea
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
NUMELE ŞI PRENUMELE elevului/elevilor……………………………………………….....
…………………………………………….......................................................................................
CADRU DIDACTIC/CADRU DIDACTIC COORDONATOR……………………………….
………………………………………………………………………………………………………
ADRESA pentru corespondență………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL…………………………………………………………………………………………….
TELEFON…………………………………………………………………………………………
FUNCŢIA………………………………………………………………………………………….
INSTITUŢIA………………………………………………………………………………………
TITLUL LUCRĂRII:…………………………………………………………………………….
SECŢIUNEA:
I. Referate, comunicări, eseuri, poezie

II. Concurs
A.

III. Expozitie

B.

C.

IV.Documente istorice

PARTICIPARE:
Directa

Indirecta

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:

Calculator

Videoproiector

Flipchart

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

Data înscrierii _________________

Semnătura,

ANEXA 2

Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea
Str. 1 mai, Nr. 11, Jud. Teleorman
tel. 0247368514, sc2zim@yahoo.com
Nr. ……/……………….

............................................................................
………………………………………………...
…………………………………………………
Nr. ……./………………

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi,………….....…….........., între
Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, str. 1 Mai, nr. 11, jud. Teleorman, reprezentată prin
director, prof.Maria Chircă, şi coordonatorul activităților prof. Elena Ichim, şi
Școala.........................................................................din…………………………..........................,
jud.........................................str. ..............................................., nr. ......, reprezentată prin director,
.................................................., şi coordonatorul activităților……………………………….......
în vederea colaborării pentru realizarea scopului și obiectivelor Simpozionului Județean
„Memoria trecutului. File de istorie (1916-1919) ♦ Judeţul Teleorman în vâltoarea
Primului Război Mondial”
Şcoala organizatoare se obligă:
1.Să mediatizeze în timp util regulamentul simpozionului județean;
2.Să jurizeze lucrările participante;
3.Să trimită la timp diplomele de participare, adeverințele și CD-ul cu cod ISBN;
4.Să mediatizeze participarea la simpozion.
Școala parteneră se obligă:
1. Să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat completat, semnat şi ştampilat şi fişa de
înscriere, completată individual;
2. Să mediatizeze în timp util simpozionul în rândul profesorilor și elevilor;
3. Să participe, direct sau indirect, la activităţile care sunt menţionate în regulament;
Prezentul acord este încheiat pe durata desfășurării ediției a II- a simpozionului, 2017-2018.
Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea
Director,
Prof. Maria Chircă

Coordonator,
Prof. Elena Ichim

……………...................................................
Director,
…………………………………………

Coordonator,

