Renașterea fântânilor Craiovei
Liceul Teoretic Henri Coandă, Craiova, va participa cu proiectul intitulat Renașterea
fântânilor Craiovei. Viață, echilibru, prosperitate, tradiție la Concursul Naţional EUROSCOLA,
ediția a X a (2017-2018), concurs organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în
România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
Reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au proclamat anul
2018 drept Anul european al patrimoniului cultural. Scopul acestei inițiative este de a aduce în
centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități
europene.
Concursul Naţional EUROSCOALA, ediția a X a, se va desfășura sub titlul generic Rolul
patrimoniului românesc în consolidarea identității europene.
Obiectivele proiectului sunt:


dezvoltarea unei atitudini pozitive față de valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană;



conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la însemnătatea fântânilor, ca element de
patrimoniul local/regional/național și la rolul acesteia în promovarea diversității culturale la nivel
european și la conservarea ei pentru generațiile următoare;



informarea publicului cu privire la importanța celor trei fântâni de patrimoniu ale Craiovei - Jianu,
Purcarului și Popova, declarate monumente istorice și a locului acesteia în patrimoniul cultural
european;



dezvoltarea abilităților creative ale elevilor de reproducere a unor elemente aparținând simbolisticii
fântânii-desene, schițe, fișe, creații literare ;



realizarea unei campanii de informare și conștientizare, desfășurată în localitatea de reședință despre
obiectul de patrimoniu ales.



înțelegerea, cultivarea și promovarea diversității culturale, sociale, etnice, a dialogului intercultural și
a biodiversității.



abordarea interdisciplinară a tematicii proiectului

Componenta echipei de proiect în cadrul liceului este formată din 2 profesori coordonatori:
Mădălina Stancu și Alexandru Mănescu, alături de 11 de elevi din clasele X A și X B:
1. Stănia Maria Mihaela
2. Barbu Livia Florentina
3. Stepan Radu Mihai
4. Mogoș Bianca
5. Stănuică Andreea
6. Șendroiu Georgia Cătălina

7. Toader Ariana
8. Geamănu Lavinia
9. Preda Luciana Maria
10. Voicu Ramona Ana Maria
11. Bărănescu Alex

Stadiile proiectului:


Formarea echipei de lucru a proiectului



Reuniuni de dezbateri privind tematica proiectului



Identificarea obiectivului de patrimoniu - Fântânile Craiovei - Jianu, Purcarului și Popova ca fiind
monumente istorice de interes local, făcând parte din categoria B.



Popularizarea si promovarea proiectului pe site-ul scolii, alte site-uri din comunitatea locala si
județeana, crearea unor pliante, flyere, articole în presa online



Încheierea unor parteneriate educaționale pentru desfășurarea si promovarea activităților proiectului



Configurarea proiectului de campanie de informare și de conștientizare a comunității/ publicului larg
cu privire atât la valoarea de patrimoniu a fântânilor Craiovei , cât și la măsurile care trebuie
întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acestuia.



Stabilirea și planificarea activităților educative realizate



Conferința finală a proiectului



Analiza rezultatelor proiectului și a indicatorilor de impact

Proiectul va avea ca parteneri :


Consultant științific – muzeograf Rusalia Crăciunoiu



Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj



Palatul Copiilor Craiova



Muzeul de Artă Jean Mihail, Craiova



Muzeul Olteniei, secția de Istorie și Arheologie



Primăria Orașului Craiova



Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Craiova



Asociația CEDRU- Centru de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane



Unități de învățământ din județul Dolj

