
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI 

Anunță demararea proiectului: “Curtea Domnească din Iași, între trecut și prezent”  

în cadrul Concursului Național pentru liceeni  EUROSCOLA, ediția a X a (2017 – 2018), care se 

va desfășura sub titlul generic “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității 

europene”. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. O mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană; 

2. Conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local, la rolul acestuia 

în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile 

următoare; 

3. Informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului 

local/regional/național și a locului lui în patrimoniul cultural european; 

4. Dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;  

5. Realizarea unei campanii de informare, conștientizare și educare despre Curtea Domnească 

din Iași, cu privire la valoarea de patrimoniu în context național și european și  a modului în 

care trebuie protejată și promovată. 

 

COMPONENȚA ECHIPEI: 

 

Profesori coordonatori: 

1. prof. dr. Elena Simona Albăstroiu 

2. prof. Nela Georgiana Gheorghiu 

 

Elevi participanți: 

 

Nr.

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Anul nașterii 

1. GOLDAN ANDREI IONUȚ a IX-a 2001 

2. IPATE VLAD PETRONEL a IX-a 2000 

3. JUGĂNARU VASILE RĂZVAN a IX-a 2001 

4. PLEȘCA GABRIEL a IX-a 2001 

5. AGACHI VALERIA a X-a 1999 

6. PALADE MĂDĂLINA ȘTEFANIA a X-a 1999 

7. STAN ANA MARIA a X-a 1999 

8. CIUCHI MARIA MAGDALENA a X-a 2000 



9. SOROCEANU MIHAELA CLAUDIA a X-a 1999 

10. COTNĂREANU IULIA a X-a 2000 

11. ISTRATUC IRAIDA a X-a 1999 

12. CANTEMIR MARIAN a X-a 2000 

13. DODIȚĂ ANDREEA ALEXANDRA a X-a 2000 

14. FERARU MĂLINA a X-a 2000 

15. IFTIME DELIA DUMITRIȚA a X-a 2000 

16. RAȚĂ GELU CIPRIAN a X-a 2000 

17. BURDUJA OVIDIU ANDREI a X-a 2000 

18. MĂNCEANU MARINA GABRIELA a X-a 2000 

 

 

STADIILE PROIECTULUI: 

 

1. Popularizarea proiectului în școală; 

2. Selecția elevilor participanți la proiect; 

3. Alegerea obiectivului de patrimoniu; 

4. Încheierea de parteneriate cu instituții relevante pentru desfășurarea și implementarea 

proiectului; 

5. Întocmirea și implementarea  planului de activități: 

 documentare și cercetare (iunie 2017); 

 realizarea proiectului: campanie de informare, promovare și conștientizare (iunie 

2017); 

 desfășurarea activităților propuse în proiect (iulie-septembrie 2017): 

 “Ce știm despre Curtea Domnească din Iași?” – aplicarea unui chestionar în 

rândul ieșenilor. 

 “Curtea Domnească din Iași, istorie și identitate europeană” – dezbatere 

publică, în cadrul Palatului Culturii Iași, Muzeul de Istorie. 

 “Valori europene și diversitate culturală” – ateliere de lucru, activitate de 

cunoaștere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, în colaborare 

cu Centrul Europe Direct Iași. 

 “Curtea Domnească, obiectiv istoric și de patrimoniu în turismul ieșean” – 

realizarea unei broșuri de promovare a Curții Domnești, pregătirea unor ghizi 

din rândul elevilor participanți la proiect, promovarea în presa locală și 

regională ( activități în colaborare cu Centrul de Informare Turistică Iași). 

 “Curtea Domnească în viziunea elevilor” – expoziție cu lucrări ale elevilor 

școlii. 

 Realizarea unei pagini de Facebook. 

 diseminarea, măsurarea impactului și a rezultatelor implementării proiectului (1-8 

octombrie 2017): aplicarea unui chestionar de impact. 


