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300 de copii - mesageri pentru promovarea educației în comunitate

Pentru ca importanța educației în dezvoltarea copilului, a participării părinților la
îngrijirea și educația timpurie a copilului să fie înțelese de comunitate, în cadrul proiectului
Școli prietenoase în comunități implicate se vor derula acțiuni care să faciliteze accesul
comunităților la mesajele care încurajează participarea la educație.
Astfel, promotorii educației prin artă vor fi chiar copiii de gimnaziu implicați în
proiect, care își vor expune desenele proprii, însoțite de mesaje despre educație compuse
chiar de ei, astfel încât în fiecare unitate de învățământ implicată în proiect să fie vernisată,
lunar, o expoziție originală, menită să sensibilizeze întreaga comunitate cu privire la
participarea echitabilă și deplină a copiilor în învățământul obligatoriu, cu privire la
nediscriminare, la toleranța socială, religioasă sau etnică, subliniind importanța implicarii
sociale și a responsabilității civice. Mai mult decât atât, timp de o săptămâna se vor înregistra
voturi pentru fiecare lucrare în parte, astfel încât primele 4 lucrări clasate din fiecare
expoziție vor fi promovate în școli și în municipiul Iași prin intermediul unor bannere. Spre
bucuria lor, micii creatori vor fi astfel cunoscuți și apreciați, iar mesajele și desenele lor vor
ajunge la copii și la părinți din diferite comunități din județul Iași.
Așadar, 300 de copii care învață în ciclul gimnazial își vor expune desenele astfel: în
luna noiembrie 2019 la Școala Gimnazială “Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei, în luna februarie 2020
la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, în luna mai 2020 la Școala Gimnazială „P.
Rareș” din Hârlău, în luna octombrie 2020 la Școala Gimnazială Erbiceni, în luna ianuarie 2021
la Școala Gimnazială Pârcovaci și în luna aprilie 2021 la Școala Gimnazială Deleni.
Picturile care vor primi cel mai mare număr de voturi vor fi expuse prin intermediul
unor bannere inclusiv la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași.
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