PROIECTE FINANTATE YouthBank Iasi 2010- 2011
(1)
Titlul proiectului: GREEN WEEK
Numele echipei: AGRATA
Liceul de provenienţă: Colegiul National Iasi
Organizaţie gazdă: AGRATA
Suma solicitată: 1500 RON
Proiectul Green Week isi doreste sa schimbe perspectiva elevilor din Colegiul National Iasi asupra notiunii de
viata ecologica.
Pe toata perioada proiectului, in saptamana 12-19 mai, toti elevii din Colegiul National Iasi vor participa la
diverse activitati ecologice: un training despre life-style-ul ECO, strangere de maculatura, realizarea unei
copac uman intr-un spatiu public, proiectii de filme tematice, concurs de fotografie, ecologizarea unei zone
murdare, precum si alte activitati.

(2)
Titlul proiectului: Revista de ştiinţe online
Numele echipei: Lupu’ brânza şi găinile
Liceul de provenienţă: Liceul teoretic “Costache Negruzzi”
Organizaţie gazdă: Suma solicitată: 1200 RON
Dorim să abordăm o latură mai ludică a ştiinţei, printr-o revistă online, interactivă pe site-ul colegiului
“Costache Negruzzi”, care să fie gratis, accesibilă tuturor şi eco deoarece vor fi tipărite un număr limitat
de exemplare.
Avem în vizor materiile: chimie, biologie, fizică, informatică, geografie, astronomie; prin corelarea
acestora cu filmuleţe, curiozităţi, quizz-uri (cu premii), pagini interactive, noutăţi (ex. Conceptul străzilor
cu celule fotovoltaice încorporate ce alimentează singure maşinile electrice sau cel al liftului spaţial) şi
proiecte.

(3)
Titlul proiectului: Cultura pe roti
Numele echipei: I.C.E.
Liceul de provenienţă: Liceul teoretic “Mihai Eminescu”
Organizaţie gazdă: Proiectul “Cultura pe roti” reprezinta o tentativa de culturalizare a locuitorilor Iasului. Aceasta X va fi
pusa in aplicare prin intermediul mijloacelor de transport in comun, pentru a avea impact asupra unui
numar cat mai mare de persoane – exista peste 10.000 de calatori zilnic in Iasi.
Pentru aceasta, propunem sa transformam cat mai multe tramvaie si autobuze din simple mijloace de
transport in “carti deschise”. Portiunile exterioare vor fi pictate conform temelor culturale ce urmeaza a

fi abordate si care vor viza specificul tarii – vom promova principalele obiective turistice, importanti
scriitori romani, teme existentiale. Interiorul va fi decorat cu afise cu citate sau mesaje motivationale
aplicate temei exterioare a tramvaiului sau autobuzului respectiv, astfel acordand calatorilor ocazia sa se
familiarizeze cu subiectul abordat si sa adauge noi informatii cunostintelor initiale.
Suma solicitată: 1500
(4)
Titlul proiectului: Proiectie de animatii
Numele echipei: BriTeen
Liceul de provenienţă: Liceul teoretic “Vasile Alecsandri”
Organizaţie gazdă: Youth Academy
Suma solicitată: 1000 RON
Proiectul propus consta in proiectia de animatii, vechi si noi,in vederea (re)introducerii publicului iesean
de diferite varste in universul imaginatiei si al creatiei in formele in care a fost cunoscut de fiecare in
copilarie. Proiectul in viziunea noastra s-ar desfasura la inceputu lunii mai prin doua zile de proiectii de
maxim o ora in fiecare zi. Prima editie a evenimentului am dori sa fie cu intrare libera insa pe viitor daca
va fi reluat dorim ca banii stransi din bilete sa fie donati catre o cauza nobila.
(5)
Titlul proiectului: Go Art’D
Numele echipei: Noi.Voi
Liceul de provenienţă: Colegiul National “Emil Racovita”
Organizaţie gazdă: Fundatia Serviciilor Sociale Bethany
Suma solicitată: 1200 RON
Proiectul Go Art’D isi propune promovarea artistilor ieseni si sensibilizarea comunitatii la arta
nonconformista. Astfel, avem in vedere organizarea unui concurs de lucrari de arta diferite de cele
promovate in prezent (in principiu fotografie, pictura, literatura etc.), respectiv un concurs de
statui/manechine create din materiale usoare ( hartie, lemn, lut, materiale textile etc.) de catre echipe de
2-4 membri pe tema “Ziua Copilului”.
Proiectul este adresat liceenilor si studentilor cu varste cuprinse intre 15 si 22 de ani ce urmeaza
sa-si inscrie lucrarile pe site-ul oficial al Go Art’D in perioada 22 Aprilie- 22 Mai, postand poze cu lucrarile
lor. Acestea urmeaza a fi evaluate de catre un juriu format din profesori de arta si artisti ieseni, in final
fiind selectate 15 echipe (respectiv, cele mai reusite 15 lucrari) care vor beneficia de o sesiune in care li se
vor prezenta oportunitatile de a se afirma artistic in comunitatea ieseana, urmand totodata sa ia parte la
urmatoarea etapa a concursului: expozitia.
Aceasta va avea loc in curtea Casei de Cultura “Mihai Ursachi” Iasi (Parcul Copou) pe data de 4
Iunie. Pe langa lucrari, o urna va fi creata si amplasata in curtea Casei de Cultura, vizitatorii acestui
eveniment avand posibilitatea de a vota lucrarea preferata, alegand astfel cea mai populara lucrare ce va
fi distinsa cu Premiul Special de Popularitate. Juriul va fi convocat din nou pentru a le analiza si pentru a
acorda Premiul 1, Premiul 2 si Premiul 3.

(6)
Titlul proiectului: O inimă mai zâmbitoare - un viitor mai sigur!

Numele echipei: Present Box
Liceul de provenienţă: Grup Scolar “Anghel Saligny”
Organizaţie gazdă: Asociaţia pentru Dialog și Dezvoltare Iași
Suma solicitată: 1500 RON
Proiectul nostru vine în întâmpinarea nevoilor copiilor cu vârsta între 7 – 12 ani, ce provin din familii
defavorizate ale municipiului Iași. Dorim să contribuim la îmbunătăţirea accesului acestor copii la activităţi
socio-culturale și de petrecere a timpului liber, să le oferim activităţi interesante și motivante, respectiv
spectacole de teatru cu păpuși, carnaval, concurs de cultură generală, vizită în Grădina Botanică. La acestea
se adaugă o campanie de strângere de cărţi care va fi desfășurată în școala noastră și de care vor beneficia
copiii de la Centrul de Resurse pentru Copii şi Tineret “Don Bosco” Iași. Prin această campanie, vor
participa activ la proiect și colegii noștri, elevi ai Grupului Școlar „Anghel Saligny” Iași, demonstrând în
acest fel solidaritate și responsabilitate socială.
(7)
Titlul proiectului: Eco-Art
Numele echipei: Eco-Team
Liceul de provenienţă: Colegiul National “Emil Racovita”
Organizaţie gazdă: Asociaţia ADOLCERIS
Suma solicitată: 1200 RON
Proiectul Eco-Art se aflã la ediţia a doua, avãnd scopul educativ de a informa tineretul de importanţa
reciclãrii si problemele mediului înconjurãtor. La propunerea de a organiza noi cea de-a doua ediţie a
proiectului am rãspuns cu mare entuziasm. Dorim sã lãrgim sfera proiectului pentru un mai mare impact
asupra elevilor şi de aceea am implicat şi alte cinci licee cu prestigiu din Iaşi. Evenimentul Eco-Art va
consta într-un spectacol ce va dura între o orã jumãtate si douã ore în care se vor promova tinerele
talente. Acesta va conţine o prezentare de modã cu vestimentaţii de naturã reciclabilã (hârtii,
plastic,pet-uri), premierea celor mai reuşite fotografii cu temã ecologicã şi a celor mai reuşite obiecte de
artizanat cu aceeaşi temã. Cele mai reuşite şi originale creaţii vor fi premiate. De asemenea pentru a mai
destinde atmosfera, colegii noştri vor pregãti o coregrafie şi o mica sceneta tot cu temã ecologicã. Pe
durata spectacolului vor cânta si formaţiile Colegiului Naţional “Emil Racoviţã”.
(8)
Titlul proiectului: Strada ca o scena
Numele echipei: Catharsis
Liceul de provenienţă: Liceul teoretic “Mihai Eminescu”
Organizaţie gazdă: Asociatia Oltea Doamna Iasi
Suma solicitată: 1100 RON
Proiectul ”Strada ca o scena” se bazeaza pe ideea promovarii artei teatrale ca modalitate de
stimulare a civismului activ si de influentare a atitudinilor si mentalitatii la nivelul comunitatii.
Daca intrebi cinci persoane pe strada cand au fost ultima data la teatru, cel mai adesea raspunsul va
fi “cand eram mic si mergeam cu clasa”.Oamenii au uitat de teatru, acolo unde emotiile si trairile sunt
atat de adevarate si de intense, unde nu poti da “cut” la montaj sau repeta o scena.Multi liceeni care

doresc o cariera in teatru renunta rapid la aceasta idee daca nu sunt cu totul impatimiti, deoarece
mesajul stereotipic sustine ca actorii nu castiga sume importante de bani si, pentru unii elevi, banii
reprezinta rezultatul unei cariere de succes.
Proiectul se va desfasura pe perioada a patru zile in locatii diferite.In fiecare zi tema se schimba,va fi
ziua comediei, dramei, tragediei si monologului.Practic, va fi piesa suport de lungime medie, iar actorii
vor implica si publicul in actiunea scenei, la final acordandu-se premii.

