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Am cunoscut Sicilia! 

       

 
 

Sicilia un triunghi magic in mijlocul 

mării albastre. Un pământ peste care au 

trecut de-a lungul veacurilor multe neamuri 

lăsându-și mici sau mari fragmente ale 

culturii lor. 

     Trei număr 

perfect finit. Trei 

semnifică cele trei 

caracteristici de bază 

ale insulei pământ 

fertil, bogat, aflat în 

centrul Mării 

Mediterane. Așa s-a 

născut vechiul nume 

Trinakria care 

înseamnă ”trei puncte”. Emblema Siciliei 

reprezentată printr-un cap de meduză din 

care se desprind trei picioare care aleargă 

unul după altul poate fi și simbolul soarelui, 

al lunii sau pur și simplu al mișcării.  

    Pe acest triunghi am ajuns  un grup de șase 

elevi și șase cadre didactice de la Școala” 

Daniela Cuciuc”  la începutul lui florar. A 

fost o experiență unică pe care am trăit-o în 

urma obținerii unui proiect Comenius, 

finanțat de Comisia Europeană,  cu tema 

”Valori morale comune în diversitatea 

povestirilor populare din  Europa” în care 

sunt implicate pe lângă școala noastră, școli 

din Sicilia (Italia), Polonia și Turcia. 

      Pentru cadrele didactice a fost o 

oportunitate de diversificare a metodologiei, 

a sarcinilor și a mediului de învățare, dar 

credem că în primul rând, beneficiarii acestui 

proiect sunt elevii, care venind din țări 

diferite participă la activități comune,  își 

valorifică capacitatea de a comunica în limbi 

străine, dobândesc cunoștințe noi  și mai mult 

decât atât se implică afectiv și emoțional 

intensificând în felul acesta competiția, 

perseverența și implicarea. 

       Am trăit aici alături de colegii și elevii 

mei sentimentul de mândrie atunci când 

părinții copiilor din Sicilia au afirmat că 

elevii noștri vorbesc mai bine limba engleză, 

sunt mai educați și mai bine crescuți decât ai 

lor. Și acum la final de 

carieră nu regret că mi-

am dedicat viața 

profesiei de dascăl, căci 

poate așa am pus o 

piatră la temelia 

dezvoltării sociale. 

        M-am bucurat în 

adâncul sufletului și am 

lăcrimat, atunci când în 

holul Școlii de la 

Partanna Mondello a răsunat imnul României 

”Deșteaptă-te Române” alături de imnul 

celorlalte țări, pentru că am 

avut 

sentimentul 

că și noi 

românii 

facem parte 

din marea 

familie a 

țărilor 

europene.  

 

                                     

Prof.  

I. Ioniță  
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Întâlnire de proiect în Polonia 

 

Începutul anului şcolar a adus o mare 

bucurie echipei de proiect din Şcoala „Daniela 

Cuciuc”: întâlnirea de proiect desfăşurată în 

Polonia în perioada 18-25 octombrie 2011. Cele 

4 eleve care au avut ocazia de a participa la 

această activitate, Radu Georgiana, Chiruţă 

Andrada, Ţăpuc Andrada, Chiruţă Ana, au 

studiat sub îndrumarea doamnei profesoare 

Catană Maria, legenda poloneză „Dragonul de 

pe dealul Wavel”. Pe baza acestei legende copiii 

au realizat desene pe care echipa de proiect le-a 

asamblat într-o bandă desenată. După studierea 

în profunzime a textului 

şi identificarea valorilor 

morale, elevii au creat o 

altă poveste modernă. Şi 

uite aşa dragonul de pe 

dealul Wavel s-a 

transformat într-un hoţ 

care dorea să fure o 

colecţie de modă în 

povestirea românească, 

un robot care înghiţea 

orice în povestirea turcă, 

un monstru marin 

blestemat de piraţi în 

Mondello, un dragon 

polonez pasionat de 

internet care-şi comandă 

hrana dar nu citeşte cu 

atenţie ingredientele. 

Fiecare echipă a avut 

ocazia de a-şi prezenta 

creaţiile, atât desenele 

cât şi povestirile. Printr-un simplu joc ân care 

fiecare echipă trebuia să scrie valorile morale    

descoperite în povestirea poloneză, am 

descoperit că sunt importante pentru toţi: 

altruismul, generozitatea, modestia şi 

onestitatea.  

Întâlnirea din Polonia a stat sub semnul 

tradiţiei cu parfum de trecut. Primirea invitaţilor 

cu pâine şi cu sare ne-a făcut să ne simţim ca 

acasă, descoperind astfel 

aspecte comune în tradiţia 

românească şi cea poloneză: 

portul popular, mâncăruri 

asemănătoare, obiceiuri. Am 

avut onoarea prezenţei la 

aceste activităţi a domnului 

primar al oraşului Przedborz, 

Milosz Naczynski şi a unui 

reprezentant al Parlamentu-

lui. Surpriza cea mai mare a 

fost atunci când copiii 

polonezi au cântat câte un 

cântec din repertoriul actual 

al ţărilor partenere dar am 

fost foarte mândri când am 

ascultat-o pe Andrada 

cântând în limba poloneză.  

Ne-am bucurat de 

două zile de excursii unde am 

vizitat Mănăstirea Jasna 

Gora, renumită pentru icoana 

făcătoare de minuni şi Castelul Wavel din 

Cracovia. Nu mare ne-a fost mirarea să 

descoperim că dragonul chiar există şi scoate 

foc pe nări.  

Activitatea din Polonia a fost cea de-a 

treia mobilitate în cadrul proiectului de 

parteneriat şcolar Comenius multilateral, 

“Valori morale comune în diversitatea 

povestirilor populare din Europa” COM-10-PM, 

finaţat de Comisia Europeană, coordonat de 

Şcoala “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ, în 

parteneriat cu şcoli din Italia, Polonia şi Turcia. 

 

Coordonator proiect: Nohai Carmen
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SICILIA, SICILIA… 

 

Plecarea în Italia, mai exact la Palermo, 

un oraş aflat în insula Sicilia, a fost o experienţă 

de neuitat. Am ajuns acolo cu avionul, care a 

zburat la o altitudine de 13.000 de metri. Şcoala 

noastră a fost iniţiatoarea unui proiect Comenius 

multilateral, ”Common Moral Values in 

Diversity of Folk Tales in Europa”, finanțat de 

Comisia Europeană, cu mobilități de cadre 

didactice și elevi. Plecarea noastră a avut două 

obiective importante: să ne împrietenim cu 

elevii italieni dar și cu cei din Polonia și Turcia, 

aşadar un schimb de experientă și interpretarea 

unei scenete, care reprezintă o legendă cu 

privire la modul cum s-a format insula Sicilia. 

        Sceneta se numea “Colapesce”, după 

numele celui care a salvat insula de la 

scufundare. Legenda spune că era demult un 

pescar, a cărui soție nu reușea să dea naștere 

unui copil. Într-o zi când bărbatul era la pescuit, 

soția lui a văzut pe plajă un pește spadă. Acesta 

a început să vorbească și să-i spună să mănânce 

scoica de lângă ea și atunci în pântecele ei se va 

forma un copil. 

  
        Ea  a ascultat sfatul peștelui, iar când a 

ajuns acasă i-a povestit totul soțului ei, însă el 

nu a crezut-o. După un timp ea a dat naștere 

unui copil sănătos, căruia i-a dat numele de 

Colapesce. Acesta s-a dezvoltat și a crescut 

frumos, însă era atras de mare, încât își petrecea 

cel mai mult timp cu ființele marine. Mama sa, 

Agatina, văzând că iubește marea mai mult 

decât pe ea l-a blestemat să devină pește. 

        După mult timp petrecut în apă, Colapesce 

a ieșit la mal și s-a îndrăgostit de o prințesă. 

Regele, tatăl prințesei l-a pus la câteva încercări 

pe Cola, ca să-i dea de soție pe fiica sa. La a 

treia încercare coloanele care sprijineau Sicilia 

au început să se dărâme, iar el a rămas acolo 

pentru totdeauna ca să susțină insula pentru 

totdeauna. 

  
 Povestea mi s-a părut foarte emoționantă, 

iar colajele făcute de profesorii italieni păreau 

reale. Familia cu care m-am împrietenit a avut 

grijă de mine ca de copilul lor, pe care îl chema 

Gabrielle. El era micuț de statură, avea părul creț 

și atunci când vorbeam despre el îi spuneam 

Ciufi. 

          Într-o zi însorită am vizitat orașul 

Mondello. Am văzut acolo Castelul Regal, apoi 

am plecat la Trapani, la cetatea Erice, un oraș 

vechi cu castele medievale, în care timpul stă pe 

loc nealterat de civilizația modernă.  

         Familiile prietenilor italieni au organizat 

evenimente și astfel am cunoscut și alți copii din 

Sicilia. A fost o experiență de neuitat, mai ales că 

am zburat pentru prima dată cu avionul. Mi-a 

părut rău că Gabri nu prea înțelegea limba 

engleză, însă am reușit să-l învăț câteva cuvinte în 

limba română. Cel mai emoționant moment a fost 

într-o seară când mi-a dat un cadou și a spus 

“poftim” mai stâlcit, dar a încercat. 

          Abia aștept să vină vara, când vom încheia 

proiectul european la noi în școala și să ne 

întâlnim. Atunci voi putea să-i arăt și eu 

frumusețile moldave, să-mi cunoască familia și 

prietenii.  

 
Ioana Marian clasa a VIII a A  
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Valori ale culturii universale – Nastratin Hogea 

 

Traditia il identifica pe NASTRATIN, invatatul si filosoful care a trait in sec. al XIII-lea, cu personajul literar 

atat de cunoscut din anecdotele si povestirile copilariei.El este simbolul omului din popor, mucalit, ager la minte 

, fin observator ,     stapan al unei inteligente milenare care critica lacomia, prostia  si ingustimea spirituala a 

celor bogati. 

Povestirile in care il intalnim par ilogice, prostesti, bizare ,dar se dovedesc a fi simple, profunde si inteligente. 

Stilul mesajelor transmise este neconventional ,insa  temele abordate sunt universale si mai ales actuale. 

NASTRATIN HOGEA este intalnit si in literatura din alte tari (Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia).Povestirile 

despre el au fost versificate de scriitorul Anton Pann(1853).  

In fiecare an in orasul sau natal Aksehir din Turcia se sarbatoreste intre 5-10 iulie Festivalul  Intrenational 

NASTRATIN HOGEA.UNESCO  a stabilit anul 1996-1997 drept Anul International NASTRATIN HOGEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Narator: Într-o zi Nastratin Hogea , când se întorcea acasă se întânleşte cu un om. 

          Bărbatul: Domnule Hegea. Nu ne-am mai întânlit de mult timp. 

          Hogea: Da! 

          Bărbatul: De unde te întorci? 

          Hogea: Am cumpărat sare de la bazar. 

          Bărbatul: Tu arăţi obosit şi sunt sigur că îţi e foame. Noi avem o pertrecere în seara aceasta. Vrei să vii? 

          Hogea: Voi veni bucuros! 

          Narator: Hogea se întoarce acasă şi îşi îmbracă hainele vechi. Apoi merge la pertecere unde sunt oamenii 

bogaţi ai oraşului. 

          Bătbatul: Bine ai venit domnule Hogea! Aşează-te 

          Narator: El se aşează. Toţi oaspeţii încep să mânânce mâncăruri delicioase. Nimeni nu îi acordă atenţie. 

Hogea se simte jignit. Deci , se întoarce în grabă acasă, îmbracă hainele noi si haina de blană. Se întoarce la 

petrecere. 

         Toţi oaspeţii: Ohhh! Bine ai venit, domnule Hogea! Bine ai venit! 

         Naratorul: De data aceastaîl salută de la uşă, îl conduc la masă. Îi pun o farfurie plină cu mâncare in faţa. 

         Hogea: Mânâncă, haina mea de blană, mâmâncă 

         Narator:Hogea înmoaie gulerul hainei de blană, mânâncă mâncare. Toată lumea e surprinsă. Deci ei 

întreabă: 

         Bărbatul: Ce faci, domnule Hogea?     

         Hogea: Nu vedeţi? Îmi hrănesc haina de blană. 

         Bărbatul: Ai înebunit, Hogea! Nu poate mânca! 

        Hogea (zâmbind) : Haina mea de blană ar trebui sa mânânce. Am fost acceptat aici datorită ei. Toată atenţia 

si generozitatea se întreaptă doar spre haina mea de blană. 

         Morala: Nu haina îl face pe om.  

 

                                                                          Tradus de:   Andreea Roxana Chelaru clasa a VII-a A 

Angelica Lupașcu clasa a VI-a A 

 

   


