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București, 14-18 februarie 2022

Vizitade proiect din cadrul
parteneriatului strategic Erasmus+ 

cu titlul

Omnes Viae, All The Roads, 
TODOS LOS CAMINOS



• În vizita de proiect au participat reprezentanți din 
cele 4 şcoli partenere, profesori şi elevi, după 
cum urmează:

• România: COLEGIUL NAȚIONAL 
„CANTEMIR-VODĂ”, București: nouă 
profesori – Dogaru Gheorghe, Zamfir Maria, 
Bunea Elvira Iustina, Ionescu Irina Raluca, Preda 
Alina Ioana, Șerban Iuliana Sofia, Ioniță Elena, 
Neacșu Loredana Ana, Gavrilă Raluca Ioana și 
douăzeci și șapte elevi;

• Spania: IES AlBARREGAS, Mérida, trei
profesori şi șapte elevi;

• Portugalia: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE SOURE, Soure, Portugalia, doi profesori și
șapte elevi;

• Grecia: GENERAL LYCEUM OF PAIANIA, 
Paiania, Grecia, doi profesori şi opt elevi.



Luni, 14 februarie 2022, 
echipele țărilor partenere au 
ajuns în București, unde au fost
întâmpinați la aeroport de echipa
școlii. Elevii spanioli au fost
preluați de către familii.
Elevii greci, portughezi,
profesorii spaniloi, greci și
portughezi au fost conduși la 
hotel.



Marți, 15 februarie 2022, toţi participanţii s-au
întâlnit în Colegiul Național „Cantemir-Vodă”,
unde au fost întâmpinati de echipa proiectului
formată din directorii liceului, profesori și elevi.
Tema ȋntâlnirii din România a fost cunoașterea și
adoptarea drumurilor romane de pe teritoriul țării,
Via Moesia. A fost lansată activitatea „Treasure
hunting” în care elevii au fost împărțiți în echipe
mixe și au avut ca sarcină să caute două
monumente istorice cu care să se fotografieze.
După amiază am vizitat Expoziția „Imperiul
Roman-Tehnologia învingătorilor” de la Casa
Oamenilor de Știință. Elevii au putut înțelege
sistemele de construire a drumurilor romane,
strategiile militare dar și măreția Imperiului
Roman.



Miercuri, 16 februarie 2022, elevii au 
participat la un atelier de creație în care fiecare
a primit o fișă de lucru cu sarcina de a reda
grafic cuvântul din dicționarul drumurilor
romane treadus în limbile proiectului, latina și
greaca veche. A fost organizată o expoziție de 
artă, lucrările elevilor au fost prezentate în fața
invitaților. Au avut loc momente artistice
susținute la pian și vocal de elevii liceului. 
După amiază participanții au vizitat Muzeul de 
Istorie, unde au putut admira copii după
Columna lui Traian, cât și operele originale din 
perioada colonizării Daciei.

ZIUA 3



Joi, 17 februarie 2022 a fost organizată o 
vizită de proiect în orașul antic Constanța.  
Avut loc ceremonia de adoptare a drumului
roman Via Moesia. Elevii și profesorii au 
vizitat Muzeul de Arheologie, Mozaicul
Roman, Biserica și Mitropolia Tomisului. A 
avut loc ceremonia de închidere a 
proiectului, au fost oferite certificatele de 
participare.





Am 
adoptat un 

drum 
roman!!
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