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PROIECTUL DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

“PAŞI DE COPIL ÎN IAŞII MARILOR ZIDIRI” 

EDIȚIA a III-a 

 

 În cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei, 10 elevi de la Şcoala 

Gimnazială Dolheşti coordonaţi de d-l director prof. Dorin Sava şi de d-na prof. 

Daniela Sava au fost  oaspeţii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. Ei au 

fost primiţi cu ospitalitate şi prietenie de d-na director prof. dr. Anca Dimitriu, 

profesori şi elevi ai liceului. 

 

 
   

 

Pe lângă participarea la activități artistice și experimente inedite de 

chimie la liceul nostru, elevii Şcolii Gimnaziale Dolheşti au vizitat următoarele 

obiective: Parcul Copou, Bojdeuca “Ion Creangă”, Muzeul Unirii și au efectuat 

un tur ghidat pe B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt.  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au stat sub semnul 

creativităţii şi inventivităţii, elevii din mediul rural remarcând faptul că ieşirea 

din spaţiul conveţional al localităţii/şcolii de provenienţă le-a adus satisfacţii şi 

clipe inedite. Elevii din mediul rural au descoperit, alături de profesorii şi elevii 

liceului gazdă din Iaşi, locuri puţin sau deloc cunoscute, au vizitat obiective 

culturale şi artistice, au manifestat curiozitate şi s-au implicat în multitudinea de 

activităţi derulate la liceul nostru. Proiectul a generat, prin oferta bogată de 

activităţi, adevărate provocări pentru elevii implicaţi, experienţe de învăţare 

colaborativă.  
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Proiectul „Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri” a reuşit să apropie elevii 

din medii sociale diferite și să pună în valoare obiective culturale locale. Copiii 

au socializat, au descoperit că au aceleaşi aspiraţii şi interese, au împărtăşit 

emoţii şi sentimente. Activitatea a contribuit, în mod cert, la dezvoltarea 

interesului pentru călătorii, a dorinţei de cunoaştere a ofertei culturale a oraşului 

Iaşi. 

 

 
 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” şi Şcoala Gimnazială Dolheşti şi-au 

manifestat dorinţa de a continua acest proiect şi în anii viitori, având în vedere 

că evenimente de acest gen orientează şcolar elevii claselor gimnaziale, 

facilitându-le cunoaşterea efectivă a ofertei educaţionale a liceului nostru, 
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permit un schimb de experienţă între elevi din mediul urban şi mediul rural, pun 

în valoare abilităţi organizatorice, activează competenţele de comunicare ale 

elevilor, optimizează parteneriate vechi şi deschid perspectiva unor colaborări 

viitoare. Echipa de coordonare a proiectului la nivelul liceului nostru este 

formată din: director prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Daniela Munteanu – 

consilier educativ, prof. dr. Carmen Stan, prof. dr. Irina Ecsner, prof. Cătălina 

Rotaru, prof. Lăcrămioara Pleşcan. 

 


