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La ȋntâlnire au participat reprezentanți din cele 4 şcoli partenere, profesori

şi elevi, după cum urmează:

➢România: COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR-VODĂ", 

BUCUREŞTI: trei profesori - Dogaru Gheorghe, Ionescu Irina Raluca, 

Neacșu Loredana; șapte elevi: ATANASIU IRINA ALEXANDRA, (clasa 

a X-a D), BABOSCHI SÂNZIANA (clasa a X-a F), COMAN LUIZA 

MARIA (clasa a X-a D), DRĂGAN IOANA RUXANDRA (clasa a XII-a 

D), ENE ALINA MARIA (clasa a X-a D), IONESCU ANASTASIA 

GABRIELA (clasa a XII-a D), NEACȘU IOANA (clasa a VI-a );

➢Spania: IES AlBARREGAS, Mérida, Spania, cinci profesori şi  

optsprezece elevi;

➢ Portugalia: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOURE, Soure, 

Portugalia, doi profesori și șase elevi;

➢ Grecia: GENERAL LYCEUM OF PAIANIA, Paiania, Grecia, doi 

profesori şi cinci de elevi.



Obiectivele proiectului

•Formarea atitudinilor pentru protejarea patrimoniului 

european prin activități educative de creație și salvare a 

monumentelor, activități ce au ca scopuri coeziunea socială și 

creșterea economică;

•Dezvoltarea spiritului civic prin redescoperirea principalelor 

căi de acces ce uneau în antichitate toate orașele europene;

•Dezvoltarea competențelor lingvistice și creative în urma 

implicării în activitățile de ,,adoptare” a unui drum antic de 

către elevi, părinți și profesori;

•Promovarea Patrimoniului european de astăzi ca bun al 

tuturor;



Marți, 14 decembrie 2021

Tema ȋntâlnirii din Spania a fost cunoașterea

și adoptarea drumurilor romane din Spania,

respectiv, Via de la Plata.

După parcurgerea turului şcolii, am vizionat

filmele de prezentare despre patrimonial

antic al tuturor țărilor partenere. A urmat o

plimbare de cunoaștere și observare spre Via

de la Plata, am văzut Podul lui Traian, sit

arheologic ce datează din secolul II e.n.,

viaductul și apeductul roman care străbat

orașul Merida.



Miercuri, 15 decembrie 2021, elevii si 

profesorii au susținut ceremonia de 

adoptare a unui drum roman în cadrul 

sitului arheologic-Amfiteatrul Roman.

Activitatea a urmărit cunoașterea 

drumurilor romane și totodată dezvoltarea 

competenței cheie de a învăța să înveți 

pornind de la studierea valorilor sociale și 

educative ale Patrimonului European.



Joi, 16 decembrie 2021, a fost organizată o

excursie la podul roman din Alcántara un tur

al oraşului Alcántara și o vizită în orașul

Celcavin, unde am asistat la o lecție despre

producerea mierii tradiționale.



Elevii colegiului cu gazdele din Merida



Valorificarea rezultatelor activităților

Se va întocmi un dicționar al drumurilor romane. 

Elevii vor propune proiecte de conservare a 

monumentelor istorice, promovând Ziua Mondială 

a Patrimoniului. Elevii vor realiza o expoziție cu 

lucrări realizate pe tema Patrimoniului roman.

Vă mulțumim!


