
  Proiectul EUROSCOLA, ediția a X-a, 2017-2018 

 

În cadrul Concursului Național EUROSCOLA, echipa de proiect a Colegiului 

Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău ( cuprinzând elevi de la clasele a X-a C și a 

X-a H, coordonați de doamnele profesoare Monica Munteanu și Lăcrămioara Solomon) au 

derulat, în perioada septembrie-octombrie 2017, o serie de activități care au avut drept scop 

promovarea unuia dintre obiectivele de patrimoniu din județul Bacău: Castelul Cantacuzino-

Pașcanu-Waldenburg, aflat în Parcul dendrologic din comuna Hemeiuș, cunoscut sub numele 

de Castelul Roșu. 

Cu preșcolarii de la Grădinița nr. 28, cu elevii de la clasa a IV-a B din liceul nostru, de 

la Școala Gimnazială Cleja și de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși s-au realizat 

acțiuni specifice vârstei acestora: prezentări ppt privind istoria și arhitectura castelului, 

secvențe din filmul Dumbrava Minunată (care a fost turnat în preajma castelului), prezentări 

de personaje specifice vieții la castel, jocuri statice (puzzle și cuburi cu imaginea Castelului 

Roșu, desene cu scene imaginare la castel, construcții din forme geometrice roșii, creații 

literare) sau  jocuri de mișcare (Atac la castel) – toate sub numele Noi, cei mici, vrem un 

castel! 

Castelul Roșu e si al meu! este numele sub care s-au desfășurat activitățile destinate 

liceenilor - din colegiul nostru (clasa a X-a H) și din Colegiul „Henri Coanda” Bacău: 

prezentarea campaniei, clarificarea termenului de obiect de patrimoniu, jocuri de identificare a 

elementelor de patrimoniu din Bacău și împrejurimi, cu argumentarea includerii acestora în 

lista obiectelor de patrimoniu, identificarea unor obiecte de patrimoniu din fiecare țară din 

Uniunea Europeană. 

S-au mai realizat activități de informare a publicului larg prin: sondaje, împărțire de 

pliante, discuții individuale cu locuitorii orașului, denumite În stradă pentru Castelul 

Roșu!  Împreună cu cercetașii din centrul local Insula Cercetașilor, parte a Organizației 

Naționale Cercetașii României, s-a derulat, cu ocazia deschiderii Anului Cercetășesc la 

Bacău, Confruntarea castelelor, un  eveniment pentru copii și adulți în Parcul Cancicov 

din centrul orașului: expunerea scopului campaniei, împarțire de pliante, informare 

individuală, desenare de afișe, desene pe asfalt. 

Împreună cu voluntarii  Bacău, Capitala Tineretului din România echipa de proiect a 

spus: Să mergem la castel!; cu toții s-au deplasat la Castelul Roșu din Hemeiuș, unde au 



avut loc mai multe manifestări artistice: o reprezentație teatrală prin care s-a făcut o 

evocare a membrilor familiilor princiare, foști proprietari ai castelului, momente de 

muzică ușoară și populară, sculptură în lemn etc. 

Campania Fă-i un viitor trecutului! a avut un impact puternic  asupra publicului-țintă, 

care  nu doar a fost informat, ci a avut și posibilitatea să-și spună opinia și chiar să ofere 

soluții pentru reintrarea în circuitul turistic a acestui obiectiv de patrimoniu. 

 


