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În urma obţinerii unei finanţări pentru proiectul Erasmus+ "STEAM Time - Solve UNESCO Crime", 

proiect care îmbină matematica, ştiinţele şi disciplinele tehnice cu artele, patrimoniul UNESCO şi 

căutarea de comori, elevii Şcolii Gimnaziale "Constantin Gh. Marinescu" din Galaţi au ajuns în 

Croaţia, în localitatea Seget Donji, în apropierea oraşului Split şi Šibenik. 

"Primirea croaţilor a fost mai mult decât călduroasă, simţindu-ne ca oaspeţi de vază ai comunităţii lor. 

Copiii au pregătit cântece, prezentări cu informaţii despre ţara lor, dar şi-au arătat şi măiestria în 

calitate de instrumentişti şi dansatori. După deschiderea săptămânii Erasmus+, în şcoala croată s-a 

lăsat liniştea specifică activităţilor educative. Copiii au fost împărţiţi pe ateliere de lucru, unii dintre ei 

rezolvând sarcini de matematică, alţii arătându-şi îndemânarea în construcţia de case din bucăţele de 

piatră, alţii învăţând despre scrierea glagolitică şi cravată, simbolul naţional al Croaţiei, fiind inventată 

de ei. A doua zi a fost dedicată sitului UNESCO Parcul Naţional Krka, a treia zi a constat într-o 

căutare de comori în Trogir, localitatea învecinată Segetului, localitate aflată la rândul ei în patrimoniul 

UNESCO, penultima zi a vizitei noastre a fost dedicată tot patrimoniului UNESCO, vizitând muzeul 

Alcăi din Sinj şi centrul oraşului Split, iar în ultima zi, copii s-au jucat şi au rezolvat probleme de 

matematică pe rând, am luat prânzul împreună cu restul profesorilor din şcoala gazdă şi în final am 

primit diplomele de participare, după care ne-am luat la revedere, cu speranţa unei noi întâlniri în 

mobilitatea următoare. Pentru copiii care au participat, a fost o oportunitate extraordinară de a-şi 

exersa cunoştinţele de limbă străină, aptitudinile sociale şi de a vedea efectiv locuri necunoscute până 

acum, mai ales că pentru toţi a fost o premieră mersul cu avionul. Aceste amintiri vor dura o viaţă", 

spune prof. Cristian Ion Roman, Şcoala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu" Galaţi.
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