Proiectul „SINAGOGA MARE – mărturie a istoriei Iaşului multicultural”
Concursul Naţional Euroscola, ediţia a X-a (2017-2018)

Cu bucurie vă anunţăm că elevii voluntari ai Clubului de Pace Act+ din Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu” Iaşi vor fi implicaţi în perioada 26 iunie – 10 octombrie 2017, în derularea proiectului
„SINAGOGA MARE – mărturie a istoriei Iaşului multicultural”, în cadrul Concursului Naţional
Euroscola, ediţia a X-a (2017-2018).
În acest proiect îi avem alături pe membrii Comunităţii Evreilor din Iaşi şi Asociaţia EuroDEMOS.

Scopul şi obiectivele proiectului
Ne propunem să promovăm Sinagoga Mare din Iaşi ca element de patrimoniu important al identităţii
multiculturale a oraşului nostru. De asemenea, urmărim ca împreună cu elevii noştri să aducem în
atenţia opiniei publice, pentru a o sensibiliza, mesajul nostru cu privire la valenţele multiculturale ale
istoriei ieşene, în actualul context naţional şi european.

Ce aşteptări avem?
Considerăm că acest proiect constituie o oportunitate deosebită pentru elevi de a promova valori
precum cunoaşterea şi valorizarea trecutului, interculturalitatea şi deschiderea spre diversitate,
recunoașterea şi aprecierea patrimoniului cultural.
Ne propunem să derulăm activităţi care să aibă ca efect dezvoltarea competenţelor cu caracter social şi
civic şi a unui comportament pozitiv, tolerant, conciliant, bazat pe respect, acceptare şi preţuire
reciprocă.

Echipa de proiect:
prof. Aurora Cristina Balan, coordonator al Clubului de Pace Act+;
prof. Daniela Nicoleta Livadaru, coordonator al Comisiei pentru Proiecte Europene;
elevi din clasele a X-A, a X-a B, a X-a F, a X-a G şi a X-a I, membri ai Clubului pentru Pace Act+.

Stadiile proiectului:
Iunie 2017
– promovarea proiectului în cadrul şcolii şi al comunităţii
(https://www.facebook.com/sinagoga.mare.iasi/);
– încheierea de parteneriate cu instituţii relevante pentru proiectul nostru;
– cercetare preliminară şi activităţi de cunoaştere a Comunităţii Evreilor din Iaşi;

– activităţi de comemorare a victimelor Progromului de la Iaşi (28-30 iunie 2017);
Iulie-Septembrie 2017
- activitate de documentare privind rolul Sinagogii Mari ca element de patrimoniu important al
identităţii multiculturale a oraşului Iaşi (din punct de vedere istoric, arhitectural, cultural);
– activitate de documentare privind rolul comunităţii evreieşti în dezvoltarea comunităţii ieşene, dar şi a
României moderne;
- interviuri cu membri ai comunităţii evreieşti din Iaşi;
- documentare pentru realizarea revistei proiectului;
Septembrie 2017
– campanie de promovare în comunitate a elementului de patrimoniu ales: „Sinagoga Mare – mărturie a
a istoriei Iaşului multicultural”;
– campanie de promovare a valorilor europene: „Moment of Peace” – 21 septembrie 2017, Ziua
Mondială a Păcii;
– zi tematică: „Sinagoga în sărbătoare – tradiţii şi sărbători religioase”;
– expoziţie foto/postere: „Iaşul multicultural”;
Octombrie 2017
– publicarea revistei proiectului, ce va ilustra rolul Sinagogii Mari ca element de patrimoniu relevant
pentru istoria Iaşului multicultural, dar şi aspecte importante privind istoria, cultura, tradiţiile şi
personalităţile comunităţii evreieşti, cu referire îndeosebi la cea din Iaşi;
– campanie de promovare în comunitate a proiectului: „Sinagoga Mare – mărturie a a istoriei Iaşului
multicultural”;

Activităţi principale:
Documentare privind rolul Sinagogii Mari ca element de patrimoniu important al identităţii
multiculturale a oraşului Iaşi;
Revista proiectului;
Campanie de promovare a valorilor europene: „Moment of Peace” – 21 septembrie 2017, Ziua
Mondială a Păcii;
Zi tematică: „Sinagoga în sărbătoare – tradiţii şi sărbători religioase”;
Expoziţie foto/postere: „Iaşul multicultural”;

Vă aşteptăm să ne fiţi alături şi să urmăriţi activităţile noastre!
Sinagoga Mare - o pagină importantă din istoria Iaşului! Haideţi să o descoperim împreună!

