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"Primului învățetor, Gheorghe Asaki, școalele românești recunoscătore".

În centrul Iașului suntem întâmpinați de statuia lui
Gheorghe Asachi care a fost realizată în anul 1887
de către sculptorul Ion Georgescu (1856–1898),
autor și al statuii lui Gheorghe Lazar din
București (1886), întemeietorul învățământului în
limba română din Muntenia.
Statuia este realizată din marmură albă de Carrara
în stil neoclasic, fiind așezată pe un soclu de piatră,
decorat cu inscripții și altoreliefuri.
Inscripția principală conținea un omagiu memoriei

lui Gheorghe Asachi: "Primului învățetor din
Moldova, Gheorghe Asaki, școalele româneșci
recunoscătoare".
Pe soclul statuii există două altoreliefuri de bronz:

cel din stânga îl reprezintă pe Gh. Asachi înmânând
coroane de flori elevilor premianți de la Gimnaziul
"Vasile Lupu", iar în cel din dreapta, Gh. Asachi
este reprezentat ca arhitect prezentând
domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, planul de
construcție a Academiei Mihailene.



Personalitatea lui Gheorghe Asachi
(n. 1/12martie 1788, Herța – d. 12 noiembrie 1869, Iași)

A fost o personalitate complexă:
• îndrumător cultural în domenii diverse: teatru, școală, presă, activitate

tipografică,
• organizator al școlilor naționale din Moldova,
• unul dintre pionierii picturii românești și inițiatorul învățământului artistic

în școlile moldovenești,
• unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi,
• a condus numeroase reviste literare,
• a organizat primele reprezentații teatrale în limba română (1816),
• Conservatorul filarmonic-dramatic (1836) din Iași.
• a publicat prima gazetă românească din Moldova, Albina

Romaneasca (1829)
• A întemeiat tipografia „Albina” și a înființat în 1841 o fabrică de hârtie pe

o mică proprietate a sa de pe Cetățuia lângă Piatra Neamt pe care o va
numi „Petrodava”; aceasta va asigura hârtia necesară pentru presa din
Moldova.



Personalitatea lui Gheorghe Asachi
(n. 1/12martie 1788, Herta – d. 12 noiembrie 1869, Iasi)

Trebuie subliniată contribuția fundamentală a lui Gheorghe Asachi la crearea și
organizarea sistemului de învățământ din Moldova, determinând utilizarea limbii
naționale , recrutarea și formarea de profesori, alcătuirea de programe, memorii,
cursuri și manuale școlare; a sprijinit practic procesul de învățământ în rândurile
burgheziei și a fiilor de țărani.

În august 1812, dupa ce studiază în Europa, revine în Moldova și se consacră
activității de propășire a culturii române. Asachi obține, prin Hrisovul din 15
noiembrie 1813 al domnitorului Scarlat Callimachi, aprobarea de a ține în Iași un
„curs de inginerie și hotărnicie” cu predare în limba română, iar Gheorghe Asachi
a fost numit ca profesor; astfel s-a ajuns că în anul 1814 el a predat „pentru întâia
oară...în limba română un curs de matematică teoretică, cu aplicație practică, de
geodezie și arhitectură”. A predat aritmetica în 1814, algebra în 1815, geometria
în 1816 - aceste științe fiind considerate de bază pentru cei care urmau să treacă
la „înalta matematică” - și în final, ingineria în 1817 și arhitectura în 1818. Prin
aceasta, Asachi a făcut pentru prima dată dovada că „științele” se pot preda și în
limba română, nu numai în limba greacă, cum se considera până atunci.



• A deschis Gimnaziul Vasilian la Trei Ierarhi, numit astfel în cinstea domnitorului Vasile
Lupu, ctitorul care pusese acolo bazele unui „învățământ înalt”. La această „școală de grad 
înalt” aveau acces și copiii din familii cu venituri modeste. Gimnaziul Vasilian a primit
acceptul de funcționare din partea domnitorului Ioniță Sandu Sturdza prin hrisovul din 28 
martie 1828, prin care "a aprobat raportul epitropiei". Inaugurarea Școlii Vasiliene are loc
în luna mai 1828. La Gimnaziul Vasilian urmau să fie predate obiecte ca : româna, 
matematica, geografia, logica, retorica, mitologia, poezia, arheologia și istoria naturală.

• A înființat prima școală primară de fete: Institutul pentru educația fetelor din 
Moldova (1834).

• A organizat și sprijinit înființarea Academiei Mihăilene (inaugurată la 16 iunie 1835), 
strămoașa Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. La inaugurare au vorbit Mihail
Sturdza-Vodă și referendarul Asachi. În cuvântarea sa, Asachi menționa: „Cu acest feli de 
rânduială se întemeiază astăz…un așăzământ de învățătură carile...va revărsa asupra
doritorilor dreapta lumină, va sădi în inimile lor simțiri de virtute și va povățui mâinile lor
cătră folositoare meșteșuguri”.

• A înființat în 1836 Conservatorul filarmonic-dramatic din Iași, împreună cu vornicul Stefan 
Catargiu și spătarul Vasile Alecsandri (tatăl poetului).

• Pune bazele învățământului artistic și a celui tehnic în 1840 prin inaugurarea școlii de arte 
și meșteșuguri, astazi Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” (1841).

• Extinde rețeaua școlilor primare, scrie manuale, alcătuieste programe analitice. 
• A propus și s-a înființat în 1842 o școală elementară pentru comunitatea armeană din Iași

și a propus înființarea de școli elementare pentru populația evreiască. 



ACADEMIA MIHĂILEANĂ



ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII,
astăzi COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI”



El este în Moldova inițiatorul presei în limba română, scoțând primul ziar
românesc din Moldova, Albina românească, „gazetă politică-literară” (Iași, 1
iunie 1829-1835 și 1837-1849).
A întemeiat tipografia „Albina” și a înființat în 1841 o fabrică de hârtie pe o mică
proprietate a sa de pe Cetățuia lângă Piatra Neamt pe care o va numi
„Petrodava”; aceasta va asigura hârtia necesară pentru presa din Moldova.
La tipografia „Albina” au apărut traduceri din Voltaire, Daniel Defoe, Alexandre
Dumas, August von Kotzebue, opere originale ale lui C. Negruzzi, V. Alecsandri,
M. Cucereanu și, bineînțeles, propriile sale scrieri; de asemenea, s-au tipărit
lucrări științifice și zeci de abecedare, gramatici, manuale de aritmetică, algebră,
geometrie, istorie, geografie, științe naturale etc., calendare pentru
români, almanahuri de învățătură și petrecere etc.
Tot acolo a început să multiplice din anul 1833 tablouri ce ilustrau episoade
memorabile din istoria patriei, cum au fost: „Muma lui Ștefan cel Mare împiedică
pe fiul său de a intra în Cetatea Neamț, la 1484”, „Ștefan cel Mare a Moldovei
cuvîntează al său testament politic”, care la apariția lor au stârnit un entuziasm
general în rândurile patrioților. La aceeași tipografie a produs o serie de gravuri
litografiate pe teme istorice: Dochia și Traian, Lupta moldovenilor cu cavalerii
teutoni, Bătălia de la Baia.



Universitatea din Iași, acum Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” una dintre
cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Romania. Fondată în
1860, la scurt timp după formarea Principatelor Unite, Universitatea din Iași
este prima universitate modernă a României. Primul sediu al Universității din
Iași, din anul 1860, a fost casa Calimah-Ghika, o clădire impunătoare din fosta
Ulița Goliei. În acest sediu a ființat până în anul 1897, când a fost inaugurată
clădirea din Copou.
Universitatea tehnică ieșeană este moștenitoarea spirituală a tradițiilor
învățământului tehnic superior românesc, ale cărui origini se leagă de prima
școală de inginerie de pe teritoriul actual al României, Scoala de Ingineri
Hotarnici si Civili, creată în 1813, înMoldova, în cadrul Academiei Domnesti din
Iasi, de către marele cărturar Gheorghe Asachi.
În continuare, școala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihailene (1835) și,
ulterior, în cadrul Universitatii din Iasi, înființată în anul 1860.
În noiembrie 1910, în cadrul Facultății de Științe a Universității din Iași, se
înființează Școala de Electricitate Industrială, eveniment care poate fi considerat
actul de naștere a ceea ce va fi, ulterior, Școala Politehnică. Conducătorul
acestei instituții a fost profesorul Dragomir Hurmuzescu. La puțin timp, școala
se transformă în Institutul de Inginerie Electrică, prima instituție de formare a
specialiștilor în domeniul ingineriei electrice din România.



UNIVERSITATEA DIN IAȘI



UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”



Importanța contextului cultural și spiritual 
al orasului Iași

Prin extinderea lui, Iașul este legendara „urbe a celor 7 

coline", comparat în 1691 de italianul Marco Bandini ca 

fiind „O nouă Romă". Cele șapte coline sunt Cetățuia, 

Galata, Copou, Bucium-Păun, Șorogari, Repedea și 

Breazu, cu altitudini variind între 50 m în Lunca 
Bahluiului și 400 m pe Dealul Păun și Dealul Repedea.



Cele șapte coline ale Iașului

Fiecare colină este populată cu monumente, edificii religioase sau parcuri:

•Dealul Breazu: Biserica Nașterea Maicii Domnului (1994);

•Dealul Bucium: Mânăstirea Bucium (1853);

•Dealul Cetățuia: Mânăstirea Hlincea (1587), Mânăstirea Cetatuia (1668);

•Dealul Copou: Mânăstirea Pogoria Copou (1638), Parcul Copou

(1833), Gradina Botanica (1856), Parcul Expozitiei (1923) și multe clădiri

monumentale;

•Dealul Galata: Mânăstirea Galata (1582), Băile Nicolina (1950);

•Dealul Repedea: Rezervatia Repedea (1955);

•Dealul Șorogari: Sit arheologic, Biserica Aroneanu .



Mânăstirea Cetățuia



Mânăstirea Hadambu



Biserica Breazu



Biserica Trei Ierarhi



Catedrala Mitropolitană



Expoziție aniversară
Pornind de la exemplul de implicare al lui Gheorghe Asachi în viața culturală a
urbei noatre și de la bogata istorie spirituală a orașului Iași, am gândit o
expoziție permanentă amenajată în școala noastră formată din zece tablouri
(100/120 cm). Acestea nu-și propun să reproducă strict imagini cu peisaje și
mănăstiri ci sunt crâmpeie de trăire personală și un omagiu adus spiritualității
românești care constituie factorul, de o perenitate neclintită, de devenire a
poporului nostru. Faptul că se menține tradiția începerii anului școlar odată cu
noul an bisericesc deoarece școlile s-au înființat în mănăstiri din nevoia de
transmitere a învățăturilor creștine, nealterate de traduceri și copieri greșite,
precum și faptul că tot aici se dezvoltă artele din nevoia de a înfrumuseța și de a
transmite vizual informația, au fost pentru mine un punct de plecare în
realizarea acestei expoziții. Inițial am gândit-o ca pe o expoziție colectivă,
profesorul și elevii, dar din cauza noilor condiții de desfășurare a programului
școlar acest ideal s-a transformat. Considerând că ne aflăm în fața unei mari
provocări de modernizare a învățământului românesc, sper că exemplul lui
Gheorghe Asachi este o importantă piatră de temelie pe care să clădim
învățământul de mâine.
























