
CAPIDAVA REDIVIVA  

Proiect de educaţie culturală co-finanţat de AFCN 

Program 

MIERCURI, 29 iulie 2009 
 
Activităţi educaţionale pentru elevi 
 
Şantierul arheologic „ Capidava” 
 09.00 – 09.30    

o vizită interactivă 
 

Şcoala generală Topalu  
09.45 – 10.30   

o modul de educaţional  „Romanitatea – elemente de 
identitate culturală” 

10.40 – 11.30  
o atelier interactiv „Ubii – soldaţi ai imperiului la 

Capidva”   
11.30 – 11.50   

o pauza (gustare) 
11. 50 – 12.50   

o atelier interactiv „Zeii Romani denumesc planetele” 
 
Participanţi: elevi de la  Colegiul Energetic Cernavodă  
 

JOI, 30 iulie 2009 
 
Activităţi educaţionale pentru elevi  
 
Şantierul arheologic „ Capidava” 
 09.00 – 09.30    

o vizită interactivă 
 
Şcoala generală Topalu  
09.45 – 10.30   

o modul de educaţional  „Romanitatea – elemente de 
identitate culturală” 

10.40 – 11.30  
o atelier interactiv „Ubii – soldaţi ai imperiului la 

Capidva”   
11.30 – 11.50   

o pauza (gustare) 
11. 50 – 12.50   

o atelier interactiv „Zeii Romani denumesc planetele” 
 
Participanţi: elevi de la  Şcoala generală nr. 2, Cernavodă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VINERI, 31 iulie 2009  
 
Activităţi educaţionale pentru elevi  
 
Şantierul arheologic „ Capidava” 
 09.00 – 09.30    

o vizită interactivă 
 
Şcoala generală Topalu  
09.45 – 10.30   

o modul de educaţional  „Romanitatea – elemente de 
identitate culturală” 

10.40 – 11.30  
o atelier interactiv „Ubii – soldaţi ai imperiului la 

Capidva”   
11.30 – 11.50   

o pauza (gustare) 
11. 50 – 12.50   
 

o atelier interactiv „Zeii Romani denumesc planetele” 
Participanţi: –  elevi de la  Şcoala generală nr. 4, Cernavodă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMBATA, 1 august 2009    
 
Ziua porţilor deschise la Capidava 
 
09.00 – 17.00  vizite ghidate pentru copii şi adulţi pe situl arheologic 
de la Capidava  
 
Activităţi educaţionale pentru elevi  
 
Şantierul arheologic „ Capidava” 
09.00 – 09.30    

o vizită interactivă 
 
Şcoala generală Topalu 
09.45 – 10.30   

o modul de educaţional  „Romanitatea – elemente de 
identitate culturală” 

10.40 – 11.30  
o atelier interactiv „Ubii – soldaţi ai imperiului la 

Capidva”   
11.30 – 11.50   

o pauza (gustare) 
11. 50 – 12.50   

o atelier interactiv „Zeii Romani denumesc planetele” 
 
Participanţi:  elevi de la  Şcoala cu clasele I-VIII Topalu şi  de 
la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – 
Constanţa 
 
Atelier pedagogic  
 
14.00 – 16.00   

o ghidul pedagogic de pregătire a vizitei pe sit – propuneri 
de îmbunătăţire  

Participanţi: elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic 
„Constantin Brătescu” – Constanţa, muzeografi, arheologi, 
studenţi

 


