
Activitateai extracurriculară 

„Războiul de pe Nistru – strigăt din trecut și ecou în viitor” 

 
La data de 2 martie 2023, elevii IP Centrului de Excelență în Construcții alături de semenii 

lor de la Colegiului Național de Comerț al ASEM, au avut parte de o lecție de Istorie altfel, aducând 
un omagiu participanților la conflictul de pe Nistru, din 2 Martie, 1992. 

Elevii au prezentat interviuri realizate de ei cu veteranii războiului de pe Nistru, totodată 
au analizat/cercetat cum este oglindit acest război în operele scriitorilor din Republica Moldova.  

Activitatea a fost însoțită de lansarea Proiectului educațional cu caracter comunitar „EROII 
NU MOR NICIODATĂ” și semnarea Acordului de Parteneriat între instituțiile vizate mai sus.  

Prezenți au fost în sală și Domnul Atanasov Nicolae, participant la conflictul transnistrean, 
care a relatat experiența trăită în acest război.  

Cu un recital de poezii/cântece patriotice au participat și elevii Centrului de Excelență în 
Educație Artistică „Ștefan Neaga”.  

Activitatea a fost organizată și coordonată de : 
-  profesorii IP Centrul de Excelență în Construcții : Viorel Bolduma, Condur Ludmila, 

Sorocean Elena 
- Profesoarele de la Colegiu Național de Comerț al ASEM: Scobioală Nadejda, Panaguța 

Rodica, Cebotari Margareta, Aurelia Atanasov,  
Cunoașterea adevărului istoric este de o importanță majoră în formarea personalității tinerii 

generații. Numai prin gândire critică, studiind adevărul istoric ne putem făuri un viitor european și 
a nu cădea pradă dezinformării și manipulării! 

 
SCOPUL ATELIERULUI: Comemorarea eroilor din Războiul pentru Apărarea Integrității și 

Independenței Republicii Moldova din 1992. 

OBIECTIVE SPECIFICE VIZATE: 

 să prezinte informații din interviurile cu participanții la luptele Războiul pentru Apărarea 
Integrității și Independenței Republicii Moldova din 1992: 

 să aprecieze impactul războiului transnistrean; 
 să se plaseze într-o relaţie critică şi creativă în raport cu materialele prezentate; 
 să comunice cu veteranii de război; 
 să construiască discursuri tematice privind evenimentul prestabilit, integrând cunoștințele 

și produsele în diferite contexte de învățare; 
 să distingă valenţele etice şi estetice ale materialelor prezentate şi să le integreze în 

propriul sistem de valori, oferind aprecieri personale. 



 
 



 



 

 



 

 



 


