Hîrlău - frumos şi vechi plai românesc
Hirlau este una dintre localitatile Moldovei cu o bogata istorie. Localitatea este situata in
partea de nord-vest a judetului lasi, unde la mica distanţa se afla, la nord, vestitele cariere
de piatra de la Deleni, in partea de sud - vestitele podgorii de la Cotnari, iar la mai putin
de 20 de Km., remarcabilele descoperiri arheologice de la Cucuteni, ceea ce dovedeste o
straveche existenta a stramosilor nostri pe aceste meleaguri!
Hîrlăul a fost unul dintre cele mai importante centre economice si politice ale Moldovei.
Aici se afla, la data de 1 Mai 1384, Curtea Doamnei Margareta Musat, mama
domnitorului Petru I Musat, data cand se dovedeste si prima atestare documentara a
Hirlaului. Importanta Hirlaului a crescut mult in vremea lui Stefan cel Mare, care la 1486
reface din temelii curtea palatului Doamnei.
Grupul Şcolar Tehnic răspunde cerinţelor de dezvoltare socio-profesională a tinerilor din
zonă, oferind o formare de calitate în diferite domenii: mecanică, industrie textilă,
construcţii civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentară, turism, oferindu-le şanse
egale de integrare socio-profesionale şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii.
Înfiinţată în 1995, şcoala are în prezent un efectiv de 937 de elevi şi 56 de cadre
didactice- 15 ingineri, 15 maiştri şi 26 de profesori.
Grupul Şcolar Tehnic vine în aşteptarea elevilor cu un nr. de 15 săli de clasă, 2
laboratoare de informatică, 1 laborator fizică-chimie, 2 laboratoare tehnologice, 9 ateliere
, bibliotecă, echipamente tehnologice, IT, etc.

În anul şcolar 2007-2008, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
•

•

Realizarea panoului Comenius unde se prezintă cele mai importante aspecte
ale proiectului (obiective, activităţi, produse, fotografii din proiect informaţii
despre ţările partenere, etc)
Dezbateri asupra prevederilor legilor şi Constitutiei Europene asupra
protecţiei mediului şi asupra elementelor comune ale ţărilor partenere
(cultură, economie, tradiţii, limbă, etc) .

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Activităţile, scopul şi obiectivele proiectului au fost diseminate prin
intermediul prezentării în Consiliile profesorale şi de administraţie din
şcoală, în şedintele cu părintii, la orele de dirigenţie şi la orele de la diverse
discipline, îndeosebi la biologie, geografie, limba română, cultură civică,
istorie, disciplinele tehnologice, educatie antreprenorială, limba franceză.
Expoziţie pe tema proiectului (această expoziţie are caracter permanent,
într-un loc central şi de maximă vizibilitate din şcoală; ea cuprinde obiecte şi
imagini realizate de elevi despre protejarea mediului pe măsura derulării
proiectului, inclusiv produsele finale realizate;
Vizite de documentare pe tema proiectului (la barajul de la Pârcovaci, în
zona industrială a oraşului Iaşi, în împrejurimile oraşului Hîrlău,etc)
Realizarea evaluării iniţiale a proiectului (luna oct 2007)
Realizarea evaluării intermediare a proiectului (luna iunie 2008)
Activităţi de plantare de pomi în curtea scolii (mai-aprilie 2008)
Au fost realizate de către elevii clasei a X a mai multe articole având ca temă
: Protectia mediului, din care le-am selectat pe cele mai bune şi pe care leam trimis partenerilor din Kocaeli - Turcia pentru a putea fi realizat primul
produs al proiectului nostru şi anume Agenda europeana pentru protectia
mediului.
A fost prezentată elevilor din clasele a IX-a si a X-a legislaţia în vigoare
privind protecţia mediului (această legislaţie se gaseste afisata la panoul
proiectului Comenius).

Periodic , clasele a IX-a şi a X-a au participat la un program de efectuare a
curăţeniei în curtea şcolii (strîns gunoaie, văruit copaci, plantat flori, etc.)

•

Elevii participanţi la proiect au avut invitat un poliţist care le-a explicat
celorlalţi elevi invitaţi care sunt măsurile contravenţionale care se aplică
tuturor celor care nu respectă această lege;

La nivel de parteneriat :
•
Expoziţie pe tema proiectului (mai 2008, BULGARIA);
• Dezbateri pe internet privind legislaţia Europeană, asupra mediului
înconjurător;
• Colaborare şi comunicare on-line pentru realizarea întâlnirilor de proiect;
• Colaborare şi comunicare on-line pentru realizarea Agendei europeane
pentru protectia mediului ,cât şi a blog-ului proiectului ;
• Realizarea expoziţiei comune de fotografii cu imagini asupra mediului
înconjurător din fiecare ţară parteneră;
•
Realizarea blog-ului proiectului proiectului;
-Activităţi de plantare de pomi în curtea şcolii (22 mai 2008, BULGARIA)
La întâlnirea de proiect din data de 19 - 25 nov 2007 care a avut loc în
Kocaeli,Turcia, s-a avut în vedere stabilirea sarcinilor partenerilor în proiect, a
întâlnirilor de proiect, cât şi a modului de realizare a obiectivelor şi produselor
propuse în proiect, cât şi cunoaşterea culturii, mediului social - economic, a
istoriei ţărilor partenerei, a tradiţiilor, sistemului educativ, etc

S-au făcut vizite de documentare pe tema protecţiei mediului în zona industrială
a oraşului IZMIT, la Golbasi ,Hereke si Izaydas. S-au purtat discuţii cu
specialiştii de la fabrica de reciclare a deşeurilor de la Izaydas, cu cei de la staţia
de epurare şi tratare a apei de la Izsu, precum şi cu cei de la Uzina Federal
Mogul. S-au efectuat vizite la fabrica de tapiserii de la Hereke - unde muncitorii
de acolo au facut o demonstraţie a talentului lor; la gradina botanică şi centrul
termal de la Yalova; la fabrica de detergenţi şi vopsele de la Gebze; am vizitat
zona Dilovasi pentru a vedea poluarea aerului.

La întâlnirea de proiect din data de 21-25
mai 2008 care a avut loc la Novatchene, în Bulgaria, s-a avut în vedere
discutarea stadiului de realizare a obiectivelor şi produselor propuse în proiect,
cât şi cunoaşterea culturii, a mediului social-economic, a istoriei şi frumuseţilor
Bulgariei, a tradiţiilor, a sistemului educativ, etc. S-a prezentat Agenda
europeană pentru protecţia mediului atât în format electronic, cât şi în forma sa
tipărită pe hârtie şi s-au făcut sugestii de îmbunătăţire şi completare a acestui

produs comun. S-a pus la punct realizarea următorului produs in proiect şi
activităţile ce trebuie făcute până la urmatoarea întâlnire de proiect din Turcia.

Problemele de mediu detectate de către elevii şcolii noastre sunt:
Ø Poluarea râului Bahlui-care alimentează cu apă oraşul
Ø Poluarea de către autoturisme şi de către cele câteva fabrici din oraş
Ø Poluarea cu diverse deşeuri a spaţiilor verzi din oraş şi nu numai.
Ø Elevii şcolii noastre au fost de acord că putem să dăm o mână de ajutor
autorităţilor locale în ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de aceea au participat timp
de 3 luni de zile la lucrările de curăţenie şi întreţinere a două parcuri din oraş.
Ø Astfel, ei au efectuat curăţenia de primăvară în aceste parcuri, au plantat pomi, au
sădit flori, etc.
Ø De asemeni, au avut în permanenţă grijă de curtea şcolii, prin amenajarea şi
curăţenia acesteia.
Ø Au participat la evenimentul “O oră fără lumină”, eveniment organizat la nivel
mondial.
Ø Au participat la efectuarea curăţeniei pe malul drept al râului Bahlui.

Ø În cadrul şcolii, s-au efectuat diverse dezbateri pe tema poluării mediului.
Ø S-au susţinut sesiuni de referate cu elevii şi cadrele didactice pentru sensibilizarea
acestora în ceea ce priveşte natura.

Ø S-au efectuat concursuri “SOS-Natura”şi “Planeta la control”cu ocazia zilei
mondiale a Pământului.

Ø Au participat la crearea agendei proiectului prin transmiterea referatelor pe
această temă.
Ø Au participat la Şcoala “Petru Rareş”- din localitate la evenimentul
“EcoCrăciun”- şi au obţinut locul III.
Ø S-au efectuat vizite de studiu la diverse instituţii (SC Antibiotice Iaşi, Facultatea
de Protecţia mediului)
Ø Elevii şcolii au participat în cadrul proiectului regional “Cel mai ingenios şi mai
util obiect realizat din deşeuri”, obţinând locul V.
Ø Elevii au participat într-o campanie de colectare a maculaturii şi a deşeurilor din
plastic.
Ø Pentru a ne face mai cunoscuţi, am încheiat un protocol de colaborare cu
autorităţile locale.
Ø Am participat la expoziţia “Made in Europe”, organizată la Liceul “O. Băncilă”Iaşi.
Ø Am invitat şcolile din oraş să viziteze expoziţia din cadrul proiectului
Comenius.
Ø Am organizat întâlniri cu reprezentanţii serviciului public din oraş şi şeful
catedrei de Protecţia mediului de la Universitatea Ghe.Asachi Iaşi care au explicat
elevilor importanţa protejării mediului.

