
Activitatea desfășurată în zilele de 17-18 noiembrie 2018, având tema ,,Pe urmele 
fondatorilor României Moderne”, a constat într-o excursie tematică organizată de membrii 
catedrei de Istorie a Liceului Teoretic ,,Henri Coandă” Craiova, împreună cu elevi ai claselor 
a VIII-a A și a VIII-a B în comuna Golești județul Argeș, important spațiu de rezonanșă 
cultural-istorică. 

S-au vizitat obiective precum Muzeul Golești-conacul Goleștilor, com. Ștefănești jud. 
Argeș unde elevii s-au familiarizat cu mentalitățile Epocii Medievale dar și Moderne, au 
dobândit cunoștințe cu privire la  rolul marilor personalități în realizarea României Mari 
precum membrii familiei Golescu, Tudor Vladimirescu, Carol Davilla.  Și-au dezvoltat și 
gustul artistic în ceea ce privește arhitectura laică și religioasă din Țara Românească. 

Situat în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, conacul familiei Brătianu, numit ca şi satul 
în care se care se află, Florica, este unul din cele mai frumoase domenii boiereşti din 
România, păstrat foarte bine până în zilele noastre. 
          Este conacul în care s-a născut şi a trăit cea mai importantă familie de oameni politici 
români, o adevărată dinastie civilă care a dat ţării nu mai puţin de trei prim-miniştri, dintre 
care primii doi – Ion şi Ionel Brătianu – au avut un rol covârşitor în realizarea României 
moderne, de numele primului legându-se războiul Independenţei, cel de-al doilea realizând – 
tot în urma unui război – Unirea din 1918 şi reformele ce au stat la baza democraţiei 
interbelice. 

      Cazarea s-a realizat la vila Florica, actualmente Centrul Cultural I.C. Brătianu-Florica, 
unde elevii au putut vizita întregul imobil, dobândind informașii cu privire la realizarea Marii 
Uniri din 1918 precum și la rolul familiei Brătianu în marele context istoric sus menționat, 
formându-și astfel o gândire istorică critică, abilități de comunicare. S-au realizat proiecții de 
filme documentare precum: Rolul familiei Brătianu, Campania românească din 1919, dar și 
secvențe din filmul artistic ,,Capcana Mercenarilor” în regia lui Sergiu Nicolaescu, 1980. 

 



 









 

Capcana mercenarilor-film   artistic

 



 
 


