
Concursul Euroscola 2017 – 2018, Ediția a X-a 
 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași 
 

Împreună la obârșiile Europei! 
Parteneri: 
 Asociația Părinților 
 Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași 
 Asociația ”Salvați copiii” Iași 
 Asociațiunea ASTRA, Despărțământul Mihail Kogălniceanu 
 Inspectoratul Județean de Poliție Iași 

 
 

Jurnal ilustrat....... 
 



Orice drum începe cu primul pas... Etapa de documentare 
La școală.. 
 

                                                          

                                

                              



... pe teren, la Cucuteni, la atelierul doamnei artist plastic Ionela Mihuleac 

                         
 

                                  
 

                                   



 la Muzeul Sitului Arheologic Cucuteni 

                             
 

                                  

                                               



Acum, că ne-am informat, implementăm proiectul oferind informații utile 
vizitatorilor Târgului Național de Ceramică Tradițională ”Cucuteni 5000” 
  
 

                   
 
 
 

                   



...derulăm work-shop-ul prevăzut în parteneriatul cu Asociația ”Salvați copiii” 

                       
 

                      
 

                       



      

                
 

                      
  

                  



Andrei, Andreea și Bianca au terminat expoziția              Betty informează... 

                
 
 
OOPS! avem deja primii vizitatori. Despre tehnica foto, unii mai au de învățat! 

          



Confecționăm recuzita pentru spectacolul tematic. 

                    
 

                                                 
   

                        



Chiar dacă forțele mai scad, ne încurajăm reciproc și continuăm… 

                      
 

                           
 

                       



 

                        
 

         panoul e gata, ce mai trebuie? 
    
 
 



Mihai, coregraful echipei, ne instruiește pentru flash-mob 
 

                     
 
 

           



...și pentru dansul tematic.     
      

                         
                    



În timpul acesta, Alexandru, baricadat în sediul Centrului de documentare din liceu 
trudește pentru afiș și roll-up. Vasele cucuteniene îl inspiră! Lipsește Vlad care a 
fugit să descarce niște fotografii pe un alt calculator. 

                            A găsit soluția!   
 

     Irina speră ca broșura pe care tocmai a finalizat-o să dea 
răspunsuri la întrebările celor care vor să știe mai multe despre cultura și despre 
Rezervația arheologică Cucuteni. 



Participăm la evenimentele organizate de partenerul nostru - Complexul Muzeal 
Național ”Moldova”- Vernisajul expoziției ”Cucuteni: o incursiune în universul unei 
mari civilizații preistorice” 

Admirăm perfecțiunea formelor,   
 

                        
 

                       cunoaștem personalități  

                       



...și distribuim, celor mari și celor mici, în mai multe puncte din oraș, pliante pentru 
promovarea Rezervației Arheologice Cucuteni. Tuturor le adresăm și invitația de a 
vizita expoziția ”Cucuteni: o incursiune în universul unei mari civilizații preistorice” 
 

                        
 

                 



Din nou la Cucuteni! 
Revenim la obârșiile Europei împreună cu colegii de liceu și cu reprezentanți ai 
partenerilor noștri: Asociația Părinților,  Asociația ”Salvați copiii!” și Complexul 
Muzeal Național ”Moldova” 
Prima oprire: Atelierul de creație 

             
 

              



Apoi la muzeu… 

                

                  

               



Studiem tumulul princiar în jurul căruia s-a construit muzeul și admirăm exponate 
unice,  

                

              
   



Vedem, ce-i drept, de sus, și sculpturile din lemn 
 

                          
Și iar la drum, spre situl din Dealul Cetățuia…. 
 

           
 



Doamna Tamilia Marin oferă detalii… 

                
 

              ...acolo trebuie să ajungem!           



 

Urmăriți-ne cu același 
interes, urmează o nouă 

serie de ”întâmplări” care 
ne definesc și ne 

reprezintă ca echipă! 
 


