
 
 
 
 
 
 

Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi 

 
IAŞI - AGORA COPIILOR 

 
Proiect educativ  

inclus în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene  

 2013-2014  
 

 

Coordonatori: prof. Monica Grădinaru 

                          prof. Ariadna Istrimschi 

                         



Fişa de prezentare a proiectului  

   

► Tipul proiectului : Proiect judeţean 

► Perioada:15.10.2013-15.06.2014  

► Domeniul: Educaţia pentru valori 

► Parteneri: 

► Inspectoratul Școlar Județean, Iași 

► Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi”, Iaşi 

► Complexul Muzeal National Moldova- Muzeul Unirii Iasi 

► Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi 

► Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun”, Iaşi 

► Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Târgu Frumos 

► Scop: Proiectul  Iaşi-agora copiilor urmăreşte promovarea valorilor 

civilizaţiei urbane ieşene în rândul elevilor, cadrelor didactice, parinţilor, în 

scopul dezvoltării spiritului civic şi al conştientizării rolului istoriei locale în 

edificarea unei societăţi democratice. 

 



Obiective 

 

► 1.  Formarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de trecutul comunităţii 

locale. 

► 2. Valorificarea educaţiei nonformale, ca alternativă viabilă şi eficientă în 

conturarea personalităţii elevilor . 

► 3. Creşterea gradului de autonomizare a Consiliului  Elevilor, prin contribuţia 

acestuia în implementarea şi desfăşurarea activitatilor extracurriculare, la 

nivelul tuturor şcolilor partenere. 

► 4. Cultivarea valorilor etice la elevi prin racordarea la viaţa reală, la istoria 

trecută şi prezentă a comunităţii, la experienţa elevilor, la resursele 

imaginative ale acestora , formate prin contactul cu literatura şi arta. 

► 5. Crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare si cunoaştere 

reciprocă între elevii şi cadrele didactice ale şcolilor participante la  proiect 



Participanţi 

► Grupul țintă: 

► 40 elevi, reprezentanţii Consiliului Elevilor din şcoala coordonatoare şi şcolile 

partenere ( 14 elevi ai Școlii Gimnaziale „Ștefan Bârsănescu”, Iași; 8 elevi ai 

Şcolii Gimnaziale “Alexandru cel Bun”, Iaşi; 10 elevi ai Colegiului Naţional 

de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi; 8 elevi ai Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”, 

Târgu Frumos) 

► 350 elevi (alţi elevii claselor V-VI din unităţile şcolare implicate în proiect) 

► Beneficiari: 

► aproximativ 950 elevi ( elevii claselor V-VIII din unităţile şcolare 

coordonatoare / partenere) 

► 5 cadre didactice 

► 10 părinţi 

 
 



Activităţi 

Lansarea proiectului 25 octombrie 2013 

Diferiţi dar împreună 18 noiembrie 2013 

Iaşii în sărbătoare 16 decembrie 2013 

Unirea prin ochi de copil 20 - 24 ianuarie 2014 

Se caută ghid 18 februarie 2014 

De la lume adunate…. 31 martie 2014 

Evocări ale Iaşilor în opere literare 10 aprilie 2014 

În mâinile noastre este viitorul! 9 mai 2014 

Istoria lumii începe cu istoria mea 2 iunie 2014 

Zece motive să iubim oraşul Iaşi 13 iunie 2014 



Unirea prin ochi de copil 
Activitate desfăsurată  în parteneriat cu Muzeul Unirii Iaşi 



Diferiţi, dar împreună 
Activitate cu ocazia Zilei Internaţionale a Toleranţei 



Concursul „Se caută ghid” 

►Secţiuni: 

►Secţiunea 1: „Frumuseţile oraşului meu” 

(concurs de cultură generală având ca tematică 

elemente de istorie-geografie locală, 

personalităţi marcante ale oraşului Iaşi) 

►Secţiunea 2:  „Busola călătorului prin Iaşi”- 

concurs de eseuri şi fotografie 

 



Concursul „Se caută ghid” 



 În amintirea Unirii Principatelor 
Serbare şcolară 



La mulţi ani, România! 
Serbare şcolară 



9 Mai - Ziua Europei 
Concurs de machete 

  



Iaşi - oraş de legendă 
Activitate  în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” 

  


