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A. FIŞA ACTIVITĂȚII 

 

INFORMAȚII  DESPRE APLICANT 

Numele și adresa unității de învățământ - Școala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni, comuna 

Cucuteni, jud. Iaşi, tel./fax.: +40/0232/717074, e-mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com, site: 

www.scoalacucuteni.ro 

Nivelurile de învățământ - preșcolar, primar, gimnazial 

Număr elevi din școală – 144 de elevi înscriși în anul școlar 2016–2017 

Număr cadre didactice din școală – 14 cadre didactice 

Coordonatori activitate : 

- prof. Ciudin Raluca Mariana, director, telefon 0742044342, email:raluca.ciudin@yahoo.com 

- prof. Burlui Luminița, profesor istorie, telefon 0749989364, email:luminitalulu@yahoo.com 

 Colaboratori activitate : 

- Ionela Mihuleac, artist 

- Pamfilică Brânză, primar 

1. TITLUL ACTIVITĂȚII – „Din pasiune pentru o lume aproape uitată” 

2. DOMENIUL: cultural 

3. SCOPUL - Dezvoltarea personalităţii elevilor prin valorificarea zestrei culturale, cu rădăcini 

adânci în trecut, a localității Cucuteni, prin cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de 

artă și istorie și descoperirea istoriei europene raportată la istoria cucuteniană. 

4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII: 

 stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei europene și a elementelor 

esențiale ce derivă din civilizația cucuteniană; 

 dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter ale elevilor prin cunoașterea valorilor 

strămoșilor lor, reprezentanții civilizației cucuteniene;  

 asimilarea de informații privind istoria şi geografia Culturii Cucuteniene prin apropierea 

de o lume reală, punând în act deprinderi, abilități și competențe dobândite în cadrul 

orelor de curs; 

 exersarea curiozității, a gândirii critice, a imaginației, a creativității și a simțului estetic 

prin crearea de produse de a căror utilitate să se poată bucura, dincolo de 

definițiile/teoremele învățate în acest sens (procedee de îmbinare a culorilor, tehnici de 

pictură pe diverse suprafețe, modele cucuteniene redate cu ajutorul războiului de țesut, 

etc.); 

mailto:scoala_cucuteni5000@yahoo.com
http://www.scoalacucuteni.ro/
mailto:raluca.ciudin@yahoo.com
mailto:luminitalulu@yahoo.com
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 replicarea unei microcomunități cucuteniene (construcția unei căsuțe cucuteniene, 

organizarea unor ateliere de lucru cu principalele ocupații specifice civilizației 

cucuteniene) în vederea redării atmosferei specifice civilizației cucuteniene din trecut;  

 exprimarea unei atitudini pozitive vizavi de istoria şi tradiţia satului, bazându-se pe 

recunoașterea acestuia la nivel național și internațional.  

 

       5. ELEVI PARTICIPANȚI  

154 de elevi și preșcolari din care 144 elevi de la Școala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 

(toți elevii), iar 10 foști elevi ai școlii (acum fiind la liceu) 

 

      6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII  

Activitatea principală s-a desfășurat în data de 9 iunie 2017 în cadrul manifestărilor aferente 

Zilelor Școlii, în apropierea Muzeului de Istorie și Arheologie Cucuteni, toate activitățile 

pregătitoare desfășurându-se în săptămână Școala Altfel: 28 mai-2 iunie 2017 la Școala Gimnazială 

„Petru Poni” Cucuteni. 

Perioada de pregătire a fost una foarte intensă. Elevii, fiind captați de provocarea ce li s-a 

propus, au lucrat în majoritatea zilelor atât la școală, conform programului stabilit, cât și acasă. De 

asemenea, pentru construirea casei cucuteniene, elevii noștri au venit în fiecare după-amiază, chiar 

și sâmbăta pentru a nu pierde nicio etapă, de la crearea structurii din bârne, la acoperirea cu stuf, 

“călcarea” lutului și lipirea acestuia pe pereți. 

 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

 

Activitățile derulate în cadrul Zilelor Școlii „Petru Poni” Cucuteni, a căror pregătire s-a 

realizat în cadrul săptămânii dedicate Programului „Școala Altfel”, au constat în organizarea unor 

ateliere de lucru prin intermediul cărora elevii au avut ocazia de a experimenta ocupațiile 

principale ale comunității cucuteniene din vechime, precum și de a descoperi traiul acestora 

cu toate provocările și neajunsurile lui, prin replicarea unei microcomunități cucuteniene, în 

apropierea Muzeului de Istorie și Arheologie Cucuteni. Acest fapt i-a determinat să fie inventivi, 

creativi și să găsească soluții pentru a reuși să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus, pentru a 

realiza produse frumoase și utile.   

Pentru a intra în starea adecvată a Culturii Cucuteniene, elevii, grupaţi şi coordonaţi de cadre 

didactice, prin mici săpături, au colectat fragmente de vase ceramice vechi de 5000 de ani, pe 

Dealul Cetăţuia, ştiut fiind că în această zona încă se găsesc urme ale acestei culturi străvechi. 

Aceste fragmente au fost spălate şi uscate în vederea observării picturii şi motivelor de pe acestea. 

Tot în această etapă a activității, elevii au vizionat un film privind vestigiile neologice aparţinând 

Culturii Cucuteni, în vederea pregătirii temeinice a tuturor aspectelor care să reliefeze traiul și arta 

de acum 5000 de ani. Acest lucru s-a împlinit prin participarea elevilor la cele 6 ateliere coordonate 

de cadrele didactice ale școlii: atelierul de ceramică, atelierul de țesut, atelierul de împletit rogojini, 

atelierul de pictură, atelierul de confecționare păpuși din materiale naturale (lână, țesătură), 

construirea căsuței cucuteniene. 
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În cadrul atelierului de ceramică elevii au descoperit care este volumul de muncă necesar 

realizării vaselor din care strămoșii noștri mâncau sau cu care aceștia își decorau locuințele. Ei au 

avut ocazia de a modela lutul pentru a-i da forma potrivită, de a decora vasul obținut în această 

manieră cu motive specifice civilizației cucuteniene, precum și de a avea grijă ca forma finită a 

vasului obținut să poată fi utilizată în gospodărie; într-o lume în care achiziționarea acestuia de la 

magazin nu reprezenta o soluție. Elevii au învățat, astfel, cât de dificilă și migăloasă este realizarea 

manuală a unui produs, dar și de ce este important să prețuim efortul despus de artistul ce l-a creat 

pentru ca noi să ne putem bucura de utilitatea și frumusețea lui.  

În cadrul atelierului de țesut s-au realizat covorașe cu motive cucuteniene, din fire naturale, 

precum în vechime. Elevii au avut ocazia să redescopere în acest sens estetica modelelor de pe 

vasele cucuteniene descoperite de arheologi și să le imprime prin munca proprie pe o serie de 

produse prin intermediul cărora să promoveze măiestria strămoșilor lor. Acest fapt a fost realizat și 

în cadrul atelierului de pictură, unde elevii au decorat cu motive cucuteniene eșarfe din pânză, dând 

dovadă de un simț estetic desăvârșit.  

Construirea căsuței cucuteniene a presupus un efort considerabil din partea elevilor și a 

cadrelor didactice care i-au coordonat pe aceștia, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de 

vedere cognitiv. Înainte de munca fizică propriu-zisă, elevii, sub atenta supraveghere a profesorilor, 

s-au documentat în ceea ce privește modul în care erau realizate construcțiile în trecut, pe vremea/în 

timpul civilizației cucuteniene; și, pe baza informațiilor descoperite, au realizat: un plan al 

construcției, calcule privind rezistența și durabilitatea acesteia în funcție de proiectul gândit, o listă 

cu necesarul de materiale. Pornind de la aceste aspecte au reflectat asupra modalităților de procurare 

a materialelor și forței de muncă necesare construirii căsuței și au decis să implice autoritățile locale 

și întreaga comunitate în realizarea unui astfel de proiect, de care mai apoi să se poată bucura cu 

toții. Au muncit cu hărnicie alături de rudele și consătenii lor, pe care i-au convins să-i susțină în 

demersul lor, la construirea căsuței în jurul căreia au creat, mai apoi, o replică a unei 

microcomunități cucuteniene. Au combinat în proporții potrivite paie, lut și apă, creând materialul 

de care aveau nevoie pentru a lipi pereții casei; au sortat și selectat cele mai rezistente lemne și 

grinzi pentru a realiza structura de rezistență a acesteia; au cules și aranjat stuful pentru a o acoperi; 

implicându-se, astfel, în fiecare etapă a construcției căsuței, pentru a se bucura, la final, de lucrul 

realizat prin dăruire și efort propriu.     

Toate activitățile au creat o sărbătoare autentică, îmbinare de voiociune și joacă de copil cu 

străduință și preocupări de oameni mari, atmosferă de vechi îndeletniciri cu miresme de nou, 

de vesel, de bine! S-au creat crâmpeie de viață veche, austeră, dar simplă și sănătoasă, care ne 

face să realizăm cât de tare s-a complicat viața noastră de acum! 

 

8. DESCRIEREA REZULTATELOR 

Rezultatele obținute sunt: 

1) calitative 

 privind elevii 

- dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter ale elevilor, pentru o deschidere accentuată 

către valorile istorice şi culturale; 
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- cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de artă și istorie autohtone; 

- transmiterea informaţiilor descoperite de participanţi, prin implicarea în activităţile 

proiectului, către diverse medii sociale şi culturale; 

- dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare; 

- punerea în valoare a simţului artistic şi a expresivităţii elevilor implicaţi în proiect, prin 

redarea în cuvinte şi imagini a culturii cucuteniene; 

- facilitarea colaborării dintre profesori, elevi, părinți și autorități locale în vederea 

realizării unui proiect comun, de interes pentru toate părțile implicate;  

 privind cadrele didactice 

- cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de artă și istorie; 

- realizarea unui schimb de experiență cu alte cadre didactice de la școli din județ; 

- stimularea cadrelor didactice de a asigura un ambient plăcut în mediul educațional 

formal 

 

 privind părinții și alți factori educaționali din comunitate 

- creșterea implicării părinților și a comunitășii locale în activitățile școlii și viața 

elevilor; 

- aprecierea mai mult a zonei mirifice în care-și duc traiul zi de zi. 

 

2) cantitative 

 privind produsul finit al proiectului 

- construcția unei case cucuteniene; 

- modelarea a 22 de obiecte din lut; 

- pictarea cu motive cucuteniene a 50 de eșarfe dăruite invitaților; 

- confecționarea a 18 de rogojne din stuf utilizate la servirea mesei pentru invitați; 

- realizarea a 27 de covorașe din lână naturală (finisate sau parțial terminate); 

- crearea a 21 obiecte decorative din lână; 

- realizarea unui album foto și DVD cu toate activitățile  

 

9. SUSTENABILITATE 

Continuarea proiectului nostru, “Din pasiune pentru o lume aproape uitată”, va începe încă din 

această vară, când, în perioada 07-28 august 2017 se va desfășura în comuna Cucuteni, Simpozionul 

HUMAN 2017, ediția a XIII-a, care are ca scop valorificarea zestrei culturale a localității 

Cucuteni, prin mijloacele actuale ale artei, cu implicarea unor artiști profesioniști și a localnicilor 

de toate vârstele pentru ca acest loc de renume să devină un centru de atracție mai puternic pentru 

vizitatori din toată țara și din străinatate și o adevarată emblema a judetului Iași.   

De asemenea, ne propunem ca anul viitor să realizăm un Festival al Culturii Cucuteni care 

să aducă împreună un număr cât mai mare de instituţii de învăţământ din localități care se află pe 

teritorii unde s-au descoperit vestigii cucuteniene și nu numai şi extinderea grupului ţintă atât la 

nivelul elevilor, cât şi al părinților implicați efectiv în crearea comunității.  

Succesul acestui proiect constă în bucuria pe care o aduce unor elevi dornici să evadeze din 

spațiul școlar în sensul dezvoltării practice a orizontului de cunoaștere printr-o serie de activităţi în 
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aer liber și prin ateliere art attack, care presupun inovație, originalitatea, creativitate, gândire critică 

în asocierea diverselor materiale și  tehnici de lucru care solicită abilități fizice și artistice.  

 

10. MOTIVAȚIA PROPUNERII ACTIVITĂȚII  

„Acest popor (românii) îşi are o istorie de 4 ori milenară de când s-a detaşat ca etnicitate 

din lumea societăţii primitive. O vechime cum nu au multe popoare, sau dacă o au, nu s-au 

menţinut pe teritoriul în care au apărut, aşa cum este cea a poporului roman.”  

N. Iorga 

 

Cultura Cucuteni -Tripolie, una dintre cele mai vechi civilizaţie din Europa, prima, după 

unii cercetători, şi-a primit numele de la descoperirile făcute între anii 1884 și 1893 în localitățile 

Cucuteni din județul Iași și Tripolie, lângă Kiev, Ucraina. Cultura Cucuteni a precedat cu câteva 

sute de ani toate aşezările umane din Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se întindea pe o suprafaţă de 

350 000 kilometri pătraţi, pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova şi Ucrainei şi se 

caracteriza printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat şi variat pictată. Această cultură aparţine 

mileniilor V - III î.Hr., iar grila cronologică expusă poate să confirme faptul că suntem, din punct de 

vedere cronologic, deasupra apariţiei primelor piramide din Egipt, ceea ce, credem noi, nu este 

puţin lucru. 

Civilizaţia cucuteniană este una dintre cele mai spectaculoase civilizații cu ceramică pictată 

ale lumii preistorice, atât datorită rafinamentului artistic, al formelor și decorului pictat sau incizat 

pe vase și statuete antropomorfe, a tehnologiei de prelucrare a pietrei și a metalelor (cupru și aur), 

cât și datorită întrebărilor pe care le ridică, multe încă fără răspuns. 

Credem că fiecare tânăr e dator să cunoască şi să conştientizeze rădăcinile poporului din 

care se trage. Acesta este motivul pentru care am decis să ne implicam în scrierea şi implementarea 

acestui proiect. Suntem convinşi că există numeroşi tineri interesaţi să afle mai multe despre 

trecutul strămoşilor noştri şi să descopere obiectele din ceramică pictată, adevărate opere de artă 

păstrate atât de bine timp de mii de ani.  

Astfel, activitățile dedicate Zilelor Școlii, a căror pregătire am realizat-o în cadrul 

Programului ”Școala Altfel”, au avut drept scop redescoperirea civilizației cucuteniene, o lume, 

credem noi, demult uitată ... pe care am reușit să o readucem în prezent din negura amintirilor, 

transformând-o într-o fărâmă de istorie de care să ne amintim cu drag.  

Am proiectat atelierele derulate în cadrul acestui eveniment în vederea actualizării unor 

deprinderi, abilități și competențe ale elevilor pe care aceștia, deși le-au dobândit în cadrul orelor de 

curs, nu au reușit să le aplice în cadrul unor situații din viața reală. Am creat în acest sens cadrul 

perfect pentru punerea în act a acestor depinderi, abilități și competențe; în vederea experimentării 

de către elevi a unor ocupații străvechi care să le permită crearea unor produse de a căror utilitate să 

se bucure și pe care să o conștienizeze drept o manieră eficientă de a aplica cunoștințele dobândite 

în context școlar. Am accentuat faptul că rolul formării și dobândirii de cunoștințe și competențe în 

cadrul procesului instructiv-educativ din școală este acela de a le contura elevilor o personalitate 

puternică și echilibrată; precum și acela de a-i pregăti pe elevi pentru integrarea într-o societate 

aflată într-o continuă schimbare, în care respectarea valorilor civilizațiilor din care ne tragem 
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(respect, egalitate, solidaritate, libertate) poate reprezenta o soluție, un avantaj sau, de ce nu, un 

deziderat.    

Faptul că activitățile organizate în acest sens au fost eficiente şi că dăruirea, eforturile şi 

convingerile noastre n-au fost în zadar, ne-o arată recunoaşterea ce ni s-a acordat din partea 

invitaților noștri, precum și a tuturor celor care au aflat despre evenimentul pe care l-am realizat. 

(Aceștia au afirmat că lumea pe care am reușit să o creăm este de domeniul fantasticului, o lume pe 

care nu au avut ocazia să o regăsească în alt context și de frumusețea căreia sunt recunoscători că le-

am oferit ocazia de a se bucura. De asemenea, ei s-au declarat impresionați de modul în care toți 

membrii comunității școlare și locale s-au mobilizat și au participat la activitate: profesori, elevi, 

părinți, autorități locale – fapt care denotă strânsa colaborare dintre aceștia.) 

Este fascinant câte poţi afla despre obiceiurile şi traiul zilnic ale unei populaţii străvechi în 

urma descoperirilor arheologice! 

Sperăm că am reuşit să vă stârnim interesul cu aceste câteva informaţii ce leagă în mod 

direct numele Cucuteni de descoperirea civilizaţiei europene şi astfel să vă regăsim printre votanții 

proiectului nostru “Din pasiune pentruo lume aproape uitată”. 

 

11. MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 fotografii care reflectă ateliere de lucru cu elevi veseli, activi, interesați și implicați 

în muncă în organizarea și implementarea activităților; 

 opiniile de feed-back ale participanților; 

 vizualizări pagină facebook; 

 fotografii și panouri, vitrine, expoziții care reflectă scopul atins - ambientul școlar 

personalizat, mai plăcut și mai primitor. 

 

 

B. Mărturii ale participanților 

 

1) Mărturii ale elevilor 

 

Mădălina Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mine, ceramica reprezintă un adevărat simbol care ne definește satul.  

Din păcate, în zilele noastre oamenii mari nu mai dau importanță valorilor care ar trebui să 

ne definească pe noi cucutenienii actuali. Prin activițățile create de școala noastră, prin noi și domnii 

profesori, am creat un basm ... unul din care nu voiam să mai plec... Îl vreau înapoi ... 
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Ancuța Tomulese 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Robert Maidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mărturii ale invitaților 

 

prof. înv. primar Mircea Dascălu 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Asandei Steluța 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 9 iunie 2017 a pentru mine a fost o zi în care am trecut de la prezent la trecut. Cu 

ajutorul tuturor, al domnilor profesori și al doamnei Ionela Mihuleac am reușit. De necrezut … m-am 

simțit cucutenian în realitate. Vă vine să credeți? Dacă nu, vă invit anul viitor să simțiți spiritul 

Cucuteni. Dacă ar fi sa dau o notă, aceasta ar fi 10 cu multe, multe, multe, multe felicitări! 

       Pentru mine,  un elev în clasa a VII-a, ceea ce mi s-a întâmplat ... nu-mi vine să cred... De ce? 

Aceste manifestări mi-au produs o mare bucurie, mi-au stârnit interesul pentru a studia mai mult cine 

au fost vechii cucutenieni, am acumulat mai multe cunoștințe decât în ore de istorie, multe la rând și, 

ce să vă mai spun? Am învățat să prăjesc peștele și, am învățat să aprind focul cu pietre ...Wow!!! 

Extraordinar ! De puține ori am fost atât de încântat și de plăcut impresionat de ceea ce văd. 

Cuvintele mi se par de astă dată cam sărace pentru a cuprinde în ele admirația, plăcerea, prețuirea și 

respectul pentru astfel de oameni și de evenimente, ieșite din sfera cotidianului.  

Jos pălăria și sincere felicitări tuturor!                                                              

Am fost cu totul într-o poveste ... La asta chiar nu m-am așteptat. Autentic, autentic, dar atât 

de autentic ... nu m-am așteptat să fie. Minunată experiență!  

            Este o șansă pentru toate cadrele didactice din școală de a face parte din echipa coordonată 

de o persoană cu atât de multe și diferite idei. 
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Câtă dăruire, câtă bucurie curge din sufletele voastre! Izvor nesecat de inspirație! Ați reușit 

mai mult decât orice reclamă să reînviați iarăși și iarăși fascinanta Cultură Cucutenienă. Sunteți, 

dragi colegi și elevi, diamante prețioase în spațiul educațional ieșean. Activitatea voastră este demnă 

de a fi cunoscută de toată țara. Simt că trăiesc acum 5000 de ani, bucurându-mă de lipsa grijilor. 

           Ionela Mihuleac, artist ceramică Cucuteni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cătălin Moroșanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr. Gabriela Andrei  

 

 

 

 

 

 

 

3) Mărturii ale cadrelor didactice 

 

            dir. Raluca Mariana Ciudin 

 

 

 

 

 

 

A fost un prilej de reflecție asupra adevăratei mize a demersului educațional din școli, acela 

de a-i pregăti pe elevi pentru integrarea în societate, de a-i învăța să trăiască frumos și să prețuiască 

ceea ce le-a fost oferit cu atâta greutate de strămoși, pentru a transforma moștenirea lăsată într-o 

comoară de neprețuit, de care să-și amintească, la rândul lor, urmașii noștri ... 

Au fost momente de excepție. Nu știu, dar îmi pot imagina câtă muncă este în spate, însă, 

rezultatul este unul absolut remarcabil, apreciat de toți cei prezenți.  

            Privind chipurile inocente ale elevilor și ale tuturor celor prezenți, în acest decor mirific, 

chiar mi-am imaginat o poveste cu final fericit, deci am intrat în poveste.  

Voi, dascălii acestei școli sunteți niște comori neprețuite, sunteți magnifici.  

A fost un eveniment special, simt o bucurie extraordinară să văd atâta armonie, așa cum era 

cu mii de ani în urmă. Am încercat să trăim un moment din viața vechilor comunități cucuteniene, 

copiii să știe cum era atunci și să știe în ce loc trăiesc, pe ce meleag magic viețuiesc și cred că asta e 

un lucru minunat. Cred că aceasta este cea mai frumoasă lecție care s-ar putea face într-o școală. 
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Participarea la activitățile derulate în cadrul Zilelor Școlii m-a adus într-o lume în care nu 

credeam că pot ajunge vreodată ... într-o lume a bucuriei, a frumosului și a inocenței, unde ura nu-și 

găsește locul, unde negura fricii nu este primită în casă, unde tăinuiește înțelegerea și, unde bogăția 

este în orice ... 

Aceste omagii se vor împrăștia asemeni unui covor al verii încărcat de verde, alb și roz, 

învăluite în atelierele celor care sunt educați în prezent, cu multă dăruire, de alți profesori și 

învățători care, în aceste momente, trăiesc emoțiile începutului de drum de acum câteva milenii și 

până în prezent. 

           prof. înv. preșcolar Tina Vrabie  

 

 

 

 

 

 

 

 

      prof. înv. primar Mariana Barabulă 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    învățător Vasile Barabulă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           prof. înv. primar Camelia Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am încercat să implicăm elevii în activități diverse, care să-i motiveze în învățarea practicilor 

muncilor de la țară. Îndrăznim să credem că am reusit să le transmitem pasiuni. Am  implementat 

echilibrul și armonia între membrii atelierilor. Rolul elevilor de-a lungul anilor, ne determină să ne 

păstrăm sponteneitatea și tinerețea spirituală, permanenta preocupare pentru perfecționare.                                                    

ssssss

În viață, oamenii au nevoie de lacrimi de bucurie, de îmbrățișări calde, de gesturi tandre, de 

vorbe frumoase, de sinceritate, de încredere și de finaluri fericite. Toate aceste le-am întâlnit aici, în 

acest loc mirific numit Cucuteni, un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc care emană emoție și 

generează mândrie, mândria că suntem aici înaintea Egiptului Antic. 
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C. Dovezi ale activităților 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQUdWHgLeF8  

https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329646037260964.1073742

113.100006467726601&type=3  

https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329540823938152.1073742

112.100006467726601&type=3 

https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2330498323842402.1073742

114.100006467726601&type=3 

   

                            

                            Invitația la ... autentic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQUdWHgLeF8
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329646037260964.1073742113.100006467726601&type=3
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329646037260964.1073742113.100006467726601&type=3
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329540823938152.1073742112.100006467726601&type=3
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2329540823938152.1073742112.100006467726601&type=3
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2330498323842402.1073742114.100006467726601&type=3
https://www.facebook.com/scoala.cucuteni/media_set?set=a.2330498323842402.1073742114.100006467726601&type=3
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Promovarea în presă 
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Primirea invitaților 
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Întrăm pe tărâmul magic numit ... CUCUTENI 
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