RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

„România – stat de drept” – ediția a III-a. Concurs de cultură civică pentru elevii
de liceu din Bucureşti și județul Ilfov

Concurs de cultură generală pe teme civice, având ca
bibliografie

Constituția

României,

organizat

împreună cu Universitatea „Hyperion” din București
și Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la
data de 3 martie 2018. Concursul s-a desfășurat la
sediul Universității „Hyperion”. La concurs au
participat 68 de elevi din 11 licee din București și
Județul Ilfov, fiind organizați în 34 de echipe a câte 2
membri fiecare.
Primele 3 echipe au primit premii, după cum urmează:
Premii în bani
Locul I – 400 de lei;
Locul II – 300 de lei;
Locul III – 200 de lei.
Premii în cărţi
Toţi elevii premiaţi (inclusiv cei cu menţiune)
au primit câte o carte.

Premiile au fost asigurate de Universitatea „Hyperion” din București și de Asociația pentru
Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică.

„Civismul, opțional?”, ediția a VI-a, cu tema
„Tinerii bucureșteni și Centenarul Marii Uniri”
Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar

al

Municipiului

Bucureşti,

Muzeul

Național al Literaturii Române și Muzeul
Municipiului

București,

în

perioada

29

septembrie – 10 noiembrie 2018, și co-finanțat
de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul a fost împărţit în 3 componente, după
cum urmează:
1) Prima componentă a constat în realizarea unei serii de 3 dezateri publice pe tema Primului
Război Mondial şi a Marii Uniri. Acestea au fost susținute de către membrii APCRC și
găzduite de către Muzeul Municipiului Bucureşti – Muzeul Dr. Nicolae Minovici.
2) Cea de a doua secţiune a proiectului a constat în organizarea a 3 vânători de comori de câte 1
zi, în cadrul cărora elevii participanţi la dezbateri vor avea de identificat monumente dedicate
celor două războaie mondiale. Echipele câştigătoare vor primi premii în bani, asigurate de
organizatori.
3) A treia componentă a proiectului constă în 3 ateliere de scriere creativă despre viaţa
cotidiană din perioada Primului Război Mondial şi perioada premergătoare momentului Marii
Uniri. La fiecare atelier au participat 15 elevi, selectaţi de profesorii de limba română. Atelierele
s-au desfăşurat în cadrul Casei Memoriale „Ion Minulescu şi Claudia Millian”. Materialele de
studiu pentru aceste ateliere au fost cele două romane clasice, „Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război” şi „Pădurea spânzuraţilor”, precum şi volumul de memorii al lui George
Topîrceanu, „Amintiri din luptele de la Turtucaia. Pirin Planina”.
La proiect au participat aproximativ 150 de elevi din liceele din București și județul Ilfov.
Proiectul s-a încheiat cu o ceremonie organizată la Muzeul Dr. Nicolae Minovici, în cadrul căreia
s-au înmânat premiile, diplomele de participare și a avut loc o lectură publică a textelor realizate
în timpul atelierelor.

