
Centenar 2018
Proiect local :,,România Mare-visul românilor’’ din cadrul proiectului județean: 

,,100+100 de școli întru Marea Unire a Românilor’’ , coordonat  de 

Inspector Elena Preda

L.T.Adjudeni,Com.Tămășeni, Jud.Neamț -

Școala Gimnazială Pitușca, Raionul Călărași, Republica Moldova



 SCOPUL PROIECTULUI:

 Promovarea valorilor culturii naționale.

 OBIECTIVELE SPECIFICE 

 a) Imediate:

 O.1.Promovarea personalităţilor din istoria naţională şi locală;

 O.2.Promovarea valorilor culturii naționale;

 b) Pe termen mediu:

 O.3.Implicarea unui număr mai mare de elevi şi părinţi în activităţile extraşcolare desfăşurate în cadrul 
proiectelor din şcoală;

 O.4.Cunoaşterea unor tehnici de negociere necesare în relaţiile interumane;

 c) Pe termen lung :

 O.5.Dezvoltarea mentalităţii reziliente;

 O.6.Dezvoltarea unor capacităţi de creaţie literară şi plastică;

 O.7.Dezvoltarea comunicării asertive;

 O.8.Formarea spiritului civic.

 IV:GRUPUL ŢINTĂ 

 Elevii din Liceul Tehnologic Adjudeni  

 Elevii  din Școala Gimnazială Pitușca,Republica Moldova                                                                    

 DURATA PROIECTULUI :  mai 2018-decembrie  2018 



ACTIVITĂȚI:

➢ România-o singură țară-un singur popor (iun.2018)

➢ Scrisoare pentru tine...( iul.-sept.2018)

➢ România Mare-visul românilor ( oct.2018):

1.Lecții de viață-lecții de cultură (activități specifice programului  național ,,Școala Altfel’’

2.Unirea-idealul românilor de pretutindeni( concurs desene)

3.Cum văd școala viitorului(concurs eseuri)

4.Itinerar de călătorie-Tămășeni-instituții publice locale(vizită)

5.Educația și provocările lumii contemporane( simpozion cadre didactice)

6.Pod peste Prut-Pod peste suflete (activitate cultural-artistică )

7.Orașul Roman- în spațiul memoriei identitare( excursie)

➢ Impresii despre proiect (oct.2018)- dezbatere

➢ Centenar 2018(dec.2018)

➢ ,,România Mare- visul românilor’’ evaluare/diseminare proiect (dec.2018)



 Caracteristici  proiect:

❑ Echipa de proiect: 

- coordonator: Prof.Chiru Alis

-membri:Dir.Prof.Barcan Corina, Cons.Ed.Prof.Bancu Lucreția, Prof.Dumea Angela, Înv.Benchea Silvia,

Prof.Paraschiv Vasile, Prof.Ivancia Elena

❑ Parteneri proiect:

ISJ Neamț- Inspector, Elena Preda

Școala Gimnazială Pitușca-R.Moldova,- coordonatori: Prof.Radu Viorica și Prof.Plămădeală Ana

Primăria Tămășeni –Primar, Lucaci Ștefan

Muzeul de Istorie Roman- Muzeograf, Relu Butnariu

Consiliul Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților din  cadrul L.T.Adjudeni

❑ Resurse umane:

Elevi participanți la activitate:124

Cadre didactice:9

Personal auxiliar:1

Părinți:7







































Dragii noștri prieteni români,

Am rămas plăcut impresionați de țară, de școală; elevii și oamenii de aici
sunt foarte ospitalieri și amabili.Legătura dintre profesori și părinți s-a dovedit a fi
foarte strâns legată, la capitolul organizare. Făcând primii pași în școală ne-am
simțit ca acasă, săli de clasă luminate, holuri curate și mari. Colectivul didactic a
dat dovadă de seriozitate, s-au pregătit, au putut organiza elevii și face această
săptămână cu adevărat altfel!

Venind în România, mai exact, la voi în Adjudeni, am pus baza și începutul
unei noi prietenii. Vă așteptăm în Moldova, la noi ACASĂ.

P.S.Vă mulțumim frumos!

Cu drag, elevii din Republica Moldova.

Babei Mihaela,

Petrea Mihaela,

Renița Grigore,

Ralea Evelin,

Ariana Lupu,

Vâlcu Dumitru,

Șapteboi Dorina

și

Profesorii: Radu Viorica , Ana Plămădeală



Dragi prieteni români,

Ne-a făcut o mare plăcere să vă vizităm țara și satul vostru frumos, 
Adjudeni!

Am cunoscut prieteni noi, familiile lor, care sunt niște gazde ospitaliere.
Am rămas impresionați de cultura și arhitectura satului.

Am vizitat școala, biserica,oratoriul, primăria, muzeul și am rămas satisfăcuți
de tot. Gazdele ne-au oferit o primire călduroasă și prietenoasă.

Sperăm ca pe parcursul acestui proiect să legăm o strânsă prietenie și să
colaborăm mai departe iar, mai târziu, vă așteptăm la noi în țară și în școală.

Suntem mulțumiți de tot ce ne-ați oferit și sperăm că vă vom putea răsplăti
cu aceeași monedă.

Vă așteptăm cu mare drag în Republica Moldova!

Cu mult respect,

Elevii Gimnaziului Pitușca



❑ ,,Babei Mihaela era foarte prietenoasă, comunicativă. Au fost uimiți și plăcut surprinși de

de modul în care au fost primiți în școala noastră (...) A mirat-o dorința părinților de a-i
face să se simtă cât mai comod în familie.(...) Mihaela este un copil hotărât și ambițios,
cu multe planuri de viitor…’’-Baciu Cristina

❑ ,,Este o fetiță deosebită, deoarece la vârsta ei este respectuoasă și atentă ca nu cumva să
deranjeze cu ceva. A fost o vizită frumoasă și o mai așteptăm la noi!’’-Lucaci Silvia

❑ ,,Am descoperit că sunt inteligenți, cuminți și cu mult bun simț. Ei își doresc să revină,
deoarece s-au simțit bine, noi i-am primit cu brațele deschise.’’-Fechită Maria

❑ ,,Această experiență mi-a dat posibilitatea să cunosc copiii de peste Prut(...) nu am să îi
uit niciodată! ’’-Dumea Claudia

❑ ,,Dorina ,fata din Basarabia ne-a lăsat o impresie foarte bună, întrucât este o persoană
sociabilă, drăguță, prietenoasă și cu mult bun simț.Toată familia a fost încântată de
prezența ei!’’-Donea Adriana

❑ ,,Grigore, un copil educat, cu bune maniere, foarte cuminte și curat. Mi-a făcut plăcere
să îl găzduiesc și, dacă o să mai fie nevoie, o fac cu cea mai mare plăcere!’’-Dâscă Ana

❑ ,,Am cunoscut oameni frumoși, cu un simț patriotic deosebit și care tânjesc după Patria
Mamă. După această experiență, cred că fiecare ar trebui să conștiențizăm cât de
importantă și valoroasă este țara în care ne-am născut.(...) Dacă aș mai avea
oportunitatea, aș mai repeta oricând această experiență frumoasă!’’-Herciu Maria



❑ ,,Am fost foarte entuziasmată să mă întâlnesc cu fata căreia i-am trimis scrisoarea și cu

care mai vorbisem înainte. Acești copii m-au învățat cuvinte și expresii din Moldova și din
limba rusă. Tot timpul petrecut împreună a fost minunat și, sper că ne vom vedea cât mai
curând!’’-Mihoc Teodora,8A

❑ ,,Vizita celor din Basarabia a fost o activitate nemaipomenită;(...) mi-am făcut prieteni noi, am
învățat foarte multe lucruri (...) am petrecut un timp de calitate alături de ei.’’

-Mihăică Emanuela, 8A

❑ ,,Când am început să corespondez a fost ceva nou pentru mine, pentru că nu am mai făcut
scrisori, ,electronice,, dar s-a dovedit că proiectul a fost de un real succes; am învățat expresii
și obiceiuri de-ale lor; am legat prietenii și vorbesc și acum cu ei.’’ - Băcăoanu Ioana, 8A

❑ ,,M-am bucurat foarte mult să văd că sunt deschiși cu noi și am început să vorbim despre tot
felul de subiecte, ba chiar am învățat unii de la alții cuvinte și expresii noi.’’

- Ghiuzan Lucia, 8A

❑ ,,M-au impresionat copiii cu care am corespondat, deoarece au fost foarte simpatici.(...) ne-
au amuzat expresiile:,,te bag în calorifer și te bat cu lustra și cu divanul’’. Băcăoanu Elena, 8A

❑ ,,Mi-a plăcut de copilul din Basarabia, deoarece ne-am împrietenit, a fost veselă, ne-am jucat
în familie’’- Lucaci Rafaela, 5A

❑ ,,Dorina este o fată minunată...) este mult mai mare decât mine . Abia a plecat și deja îmi e
dor de ea! ‘’-Donea Katia, 5A

❑ ,,Toți elevii veniți din școala Pitușca au spus că vor să mai vină și în anii următori în școala
noastră, pentru că au fost foarte bine găzduiți de noi.(...) Cel mai greu moment a fost cel în
care ne-am despărțit...’’-Baciu Noemi,8 B



❑ ,,Copiii care au venit din Basarabia au fost foarte prietenoși, amuzanți, drăguți, cuminți
și foarte deschiși. Toate momentele petrecute cu ei au fost de neuitat!’’

-Baciu Andreea,5A

❑ ,,Mi-au plăcut foarte mult activitățile, deoarece acestea ne-au făcut mai apropiați unul
de celălalt.Prietenia înseamnă a fi frate și soră, două suflete ce se ating fără să se
confunde...’’-Dorcu Paula, 8A

❑ ,,Mi-aș dori să ne mai putem întâlni,pentru că sunt niște oameni minunați!’’

-Fechită Alexandra, 5A

❑ ,,L-am rugat să îmi spună ceva în rusă, și mi-a zis,,Salut!Eu sunt Grigore și am 14 ani!’’

-Dâscă Cătălin,6B

❑ ,,Am descoperit modul în care trăiesc,(...)oameni frumoși ,care au multe puncte comune
cu noi, mai ales, tradițiile...’’-Herciu Norbert, 8B

❑ ,,După această activitate am rămas cu o impresie bună nu numai despre copiii din
Pitușca dar și despre noi, pentru că am descoperit că putem lucra foarte bine toți în
echipă.’’-Pârțac Melania, 7B

❑ ,,Am cunoscut cele mai iubitoare, prietenoase, respectuoase persoane. Activitatea a fost
bazată pe socializare și prietenie.Ne-am simțit bine cu toții și am reușit să ne cunoaștem
între noi.’’-Fărăoanu Flavio,7A

❑ ,,Această experiență nu o voi uita niciodată pentru că am avut ocazia să îmi fac prieteni
noi și am putut realiza lucruri frumoase împreună.’’-Dumea Adelina, 8B

❑ ,,Grigore mi s-a părut un individ de treabă. Am socializat cu toți cei care au venit din
Basarabia.’’-Dâscă Bogdan, 8B



 ,,Privit inițial ca o provocare, proiectul a fost o adevărată lecție de viață.(...) Și, vorbind
de grup, mă emoționez și acum amintindu-mi calitatea umană a celor șapte elevi și
două cadre didactice, performanța lor școlară lăudabilă dar, mai ales, trăirile
emoționale care i-au lăsat fără grai(...) privirile ce transmiteau fericirea și recunoștința,
aceea de a fi tratați ca și tot ce înseamnă Români.’’-Director, Barcan Corina

❑ Proiectul derulat cu Scoala Gimnazială Piutușca a dovedit că un popor rămâne unit
,indiferent de granițele vremelnice trasate de vitregiile istoriei. A fost un adevărat pod
peste Prut, al sufletelor de Români’’-Cons.Ed.Prof.Bancu Lucreția

❑ ,,Copiii sunt un dar prețios pe care trebuie să îl educăm în spiritul ființei de neam, care
este indestructibil ’’-Înv. Benchea Silvia

❑ ‘’Am cunoscut oameni de o înaltă ținută morală.Doamnele profesoare pe care le-am
găzduit mi-au dovedit că oamenii pot fi deschiși și este important să păstrăm legătura
dintre noi, românii, indiferent unde trăim. Am descoperit că obiceiurile de aici sunt în
mare parte asemănătoare cu cele din Basarabia.O experiență de neuitat! ’’

-secretară, Balașcă Livia

❑ ,,Identitatea națională este mărturia dăinuirii unui neam dincolo de spațiu și timp,
într-o istorie pe care oamenii o scriu cu faptele lor. Elevii, părinții, cadrele didactice au
dovedit prin implicarea în proiect că sufletul unui neam este risipit în fiecare și renaște
din fiecare pentru reîntregire !’’-Prof.Chiru Alis




