
 

 

IO2.B – GHID PENTRU A CREA INTRIGA POVEȘTII ȘI SETUL DE INSTRUMENTE DIDACTICE 
Titlu Legenda Cetății Neamț 

Țara  Italia           
 Lituania 
 Spania 
X     România 

Tipologia poveștii X      Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Rezumat Legenda cetății Neamț spune povestea trecutului tulburat al 
unei structuri defensive care a fost demolată sistematic, în urma 
unei invazii. Personajele principale sunt doi nobili, fiecare cu o 
natură foarte diferită de celălalt. Sfârșitul distrugerii cetății a 
venit atunci când unul dintre nobili, pe nume Alexandru cel 
Nebun, a mers la voievod și i-a povestit despre furtul care a avut 
loc, obținând astfel un decret menit să oprească distrugerea. 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

1. Familiarizarea cursanților cu istoria României; mai ales istoria 
familiei Ghica și a unei anumite categorii de boieri. 
2. Familiarizarea elevilor cu cuvinte cheie legate de aspecte 
culturale / religioase / istorice. 
3. Introducerea unor cunoștințe de bază despre valori morale 
precum: patriotismul, dragostea de țară, curajul, importanța 
adevărului și puterea oamenilor care au aceeași credință. 
4. Povestea declanșează conștientizarea elevului că, atunci când 
unii acceptă un lider greșit, nu toată lumea trebuie să facă acest 
lucru; cu alte cuvinte, nu înseamnă că trebuie să urmeze aceeași 
cale ca și ceilalți; ei pot lua inițiativa și schimba modul în care 
sunt făcute lucrurile. De asemenea, nu trebuie pierdută 
niciodată speranța și trebuie cerut întotdeauna ajutor. 

  



 

 

Povestea întreagă 

Despre întemeierea cetății Neamț, bătrânii spun că, 
înainte de Ștefan Vodă, cu mult timp înainte, au venit niște 
nemți și au obligat oamenii să care bolovani și să construiască 
cetatea. Acei oameni au devenit foarte săraci, pierzându-și 
vitele în timp ce cărau bolovanii, iar după ce toți boii și caii care 
trăgeau la jug au pierit, a trebuit să care ei greutățile. 

Când construcția a fost finalizată, doar un bou fără 
coarne și o vacă fără coadă au rămas în împrejurimi. Mai târziu, 
poporul s-a revoltat și i-a forțat pe nemți să plece înapoi. Când 
Ștefan a venit să guverneze în Moldova, a reconstruit cetatea. 
Ștefan a fost un om grozav, bun și sfânt, așa cum nimeni nu 
fusese niciodată pe fața pământului și nu și-a trimis poporul la 
muncă forțată. 

Am auzit că în Cetatea Neamțului erau case mari și o 
biserică, dar acum nu se mai știe nimic. În mijlocul fortăreței era 
o fântână adâncă ... Dacă se cobora în fântână, la jumatea 
distanței se putea intra într-o peșteră, iar de aici, dacă se 
mergea o perioadă, se putea ajunge în celălalt capăt al 
muntelui. Apoi, printr-o pădure, se putea ajunge până la orașul 
Oglinzi. 

 
Un boier care a trăit atunci, pe nume Belobiu, a vrut să 

construiască un han, pentru că vechile curți nu mai erau la 
modă. Așa că a început să ducă pietre din oraș. Demolase 
zidurile, pentru a folosi pietrele pentru hanul și curțile noi. 
Nimeni nu a spus nimic. Ce puteau să spună? Boierul era foare 
puternic, ce i-ar fi putut face? Cum ar putea cineva să 
comenteze în fața lui? Asta a fost până când, prin mila lui 
Dumnezeu, un alt boier care era sărac și obișnuia să cutreieră 
străzile fără rost i s-a împotrivit; iar numele lui era Alexandru cel 
Nebun ... 

Acest boier s-a dus la Iași, în capitală. Mânca pâine și bea 
apă pe marginea drumului ... Și până când a ajuns la Vodă nu a 
renunțat. La acea vreme, la Iași era domnitor Grigore-Vodă cel 
Frumos. Iar boierul, Alexandru cel Nebun, i-a spus lui Vodă: 

„Măria ta, este păcat să se dărâme vechile orașe și să le 
permiteți la toți să construiască hanuri în locul lor!” Și a căzut în 
genunchi. Și când „nebunul” s-a întors în popor, el avea în mâini 
un decret de la stăpânire adresat tuturor celor care doreau să ia 
piatră din cetate ... Și i-a spus celuilalt boier: 

„Iată porunca ca oamenii din toate satele din jur, fiecare 
cu bețe și bâte, să înconjoare cetatea! Din această zi nu va mai fi 
permis să fure piatră de construcție și să construiască locuințe 
boierești ... Cine nu se supune va avea de suferit! " 
Oamenii au ieșit cu bâte și arme și cetatea a fost îngrădită, dar 



 

 

apoi au venit vremuri noi ... și gardul a fost dat jos ... 

One Lesson Plan 

Activități recomandate pentru implicarea și provocarea elevilor 
preșcolari și dezvoltarea abilităților cognitive, precognitive și de 
creativitate. 
 
Elementul central al legendei este Cetatea Neamțului. O activitate 
accesibilă este construcția unei cetăți și a unui turn din plastilină sau 
din nisip kinetic. În acest fel, ei pot vedea cât de complexe au fost 
construcțiile și cât de dificil a fost să construiască ceva pe vremuri. 
Jocul de rol este o altă activitate sugerată. Jocurile de rol le permit 
cursanților să se transforme în eroii poveștii și să schimbe lumea. 
Jocurile de rol stimulează, de asemenea, imaginația copiilor; acest tip 
de activitate le permite frecvent jucătorilor să întruchipeze 
personajele așa cum doresc; O activitate practică care implică 
educație ecologică ar fi crearea unei cetăți formate din materiale 
reciclabile sau carton, sticle de plastic, lemn, dopuri, conserve etc. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=r8GiV813GRs 
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