Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași anunță participarea la Concursul național
EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018), ediție care se va desfășura sub titlul generic „Rolul
patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.
Școala noastră se înscrie în această competiție cu proiectul „Cucuteni – începutul
identității europene”, ce se desfășoară în perioada 29 mai 2017 – 6 octombrie 2017. Echipa de
proiect cuprinde 24 de elevi din clasele a IX-a – a XI-a și este coordonată de către doamnele
profesoare Doinița Cărăușu și Laura Ciocoiu. Obiectul de patrimoniu ales spre a fi promovat este
Muzeul de Istorie și Arheologie Cucuteni (Muzeul de sit arheologic Cucuteni), aflat în județul
Iași, comuna Cucuteni.
Scopul proiectului constă în evidențierea valorii de patrimoniu în context național și
european a acestui obiectiv, prin intermediul unei campanii de informare și conștientizare a
publicului larg.
Obiectivele proiectului implementat de echipa de elevi a școlii:
O1. Cunoașterea valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană
O2. Responsabilizarea elevilor în legătură cu rolul patrimoniului regional în păstrarea identității
naționale și conservarea lui pentru generațiile următoare
O3. Conștientizarea elevilor privind necesitatea promovării diversității culturale la nivel european
cu ajutorul obiectelor de patrimoniu național
O4. Sensibilizarea publicului larg în legătură cu importanța respectării și protejării moștenirii
culturale naționale și a locului ei în cea europeană

O5. Dezvoltarea abilităților creative și de comunicare ale elevilor
Componența echipei de elevi:
1. Alexii Alice
2. Alexii Cristina
3. Bâdrea Andrei
4. Bradu Rodica
5. Brătuleanu Andreea
6. Brînzei Alexandru
7. Căprian Paula
8. Cordun Larisa
9. Cojocaru Dana
10. Dămăceanu Beatrice
11. Delianu Ancuța
12. Dima Maria
13. Fadei Monica
14. Gădiceanu Marta
15. Grigorof Geanina
16. Homeucă Mădălina
17. Muntianu Ioana
18. Olariu Maria
19. Pricopi Rareș
20. Roșu Sorana
21. Rotaru Smaranda
22. Rusu Denis
23. Stîngaciu Iuliana
24. Ungureanu Daniel
Stadiile proiectului:
I. de organizare (mai – iunie 2017) – alegerea obiectului de patrimoniu și constituirea echipei de
proiect, selectată pe baza interviului;
II. de cercetare (iunie – iulie 2017)
1. studiul bibliografiei de specialitate;

2. realizarea parteneriatelor cu Muzeul de Istorie și Arheologie Cucuteni și cu Muzeul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” Iași;
3. interviuri cu profesori universitari, arheologi, istorici, muzeografi, primarul comunei Cucuteni,
artistul plastic Ionela Mihuleac;
4. vizite de documentare la cele două muzee;
5. vizită și activități de lucru pe șantierul arheologic Cultura Cucuteni;
6. workshop la atelierul de olărit din Cucuteni al doamnei Ionela Mihuleac, artist plastic, cu
realizarea de obiecte ceramice
III. de informare și promovare (iunie – septembrie 2017)
1. realizarea de materiale promoționale ale proiectului și obiectivului de patrimoniu: banner,
afișe, fly-ere
2. expunerea publică a banner-ului și afișelor
3. împărțirea fly-erelor în cadrul evenimentelor publice din Iași – Târgul Cucuteni 5000,
festivaluri, concerte, sărbători
4. realizarea de costume asemănătoare cu cele ale culturii Cucuteni, pentru elevii din proiect
5. participarea la Școala de vară Cucuteni 2017
6. realizarea de expoziții în interiorul instituțiilor parteneri tradiționali ai colegiului nostru cu
obiectele de artă create de elevi
7. organizarea de vizite cu elevii școlii la Muzeul de Istorie și Arheologie Cucuteni (cel puțin 500
de elevi)
8. desfășurarea la nivelul școlii a unui concurs cu premii, având drept subiect Uniunea Europeană
și valorile promovate de către aceasta
9. organizarea unei conferințe – dezbatere a subiectului proiectului în Aula Magna „Mihail
Kogălniceanu”, cu participarea unor invitați parteneri din Republica Moldova
IV. de redactare a documentelor și de realizare a dosarului proiectului (septembrie – octombrie
2017)

Parteneri implicați în implementarea acestui proiect :
Muzeul de Istorie și Arheologie Cucuteni
Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Organizația ELPAR a C.N. „G. Ibrăileanu” Iași

