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IO2.B – GHIDURI PENTRU REALIZAREA INTRIGII POVEȘTII ȘI TOOLKIT DIDACTIC 
Titlu poveștii Mânăstirea  Putna  

Țară 

 Italia           
 Lituania 
 Spania 
X     Romania 

Tipologia poveștii 
X     Tradiții locale 
 Tradiții interculturale 

Sumarul poveștii 

Se spune că Ștefan cel Mare (voievodul României), fiind învins cândva 
într-un război și rătăcind rănit prin munți, ar fi ajuns la un loc de cult al 
unui vechi pustnic numit Daniil Sihastru. Bătrânul i-ar fi oferit cazare și  
i-ar fi dat grâu fiert și rădăcini recoltate în pădure. La miezul nopții, 
pustnicul l-a apucat pe Ștefan de mână, a ieșit din chilie și a întins  mâna 
spre un anumit loc, întrebându-l de trei ori dacă vede ceva acolo. A treia 
oară, Ștefan cel Mare a răspuns că vede niște lumini, la care pustnicul a 
specificat că nu sunt lumini, ci îngeri și că locul este sfânt. Și i-a spus că 
dacă vrea să învingă inamicul în bătălie, trebuie să ridice acolo o 
mănăstire. I-a cerut lui Ștefan cel Mare să-și ia arcul și săgeata, care l-
au ajutat de atâtea ori în bătălii, și să privească în depărtare, până unde 
poate vedea și să tragă o săgeata către locul sfânt. Acolo trebuie să 
construiască o mănăstire pentru poporul său. Ștefan a promis că va 
ridica mănăstirea și, după aceea, și-a adunat armata împrăștiată în 
toată țara și i-a învins pe dușmani. Numele mănăstirii este Mănăstirea 
Putna. 

Educational potential  Această poveste are un potențial educativ ridicat din următorul punct de 
vedere: 
1. Cunoștințe de bază / adaptate vârstei despre istoria României, în 
special despre Ștefan cel Mare, voievod (prinț) al Moldovei (1457–1504), 
regiunea română. 
2. Introduceți cuvinte cheie legate de aspecte culturale / religioase / 
istorice. 
3. Introduceți cunoștințe de bază și experiențe învățând despre valorile 
legate de patriotism, iubirea de țară, religie,credința în Dumnezeu, 
moștenirea, dăruirea, încrederea în persoanele în vârstă considerate 
înțelepte. 
4. Povestea îi poate sprijini pe copii să înțeleagă că în situații de 
suferință, să nu piardă niciodată speranța, să caute întotdeauna 
răspunsuri și să ceară ajutor. Poate fi o experiență de învățare cu 
respect de sine. 
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Adaptarea poveștii A fost odată un conducător, un conducător al Moldovei, care era ca un 
rege pentru provincia sa. Numele lui era Ștefan cel Mare. Era înalt și 
puternic și purta o coroană decorată cu pietre prețioase. Era curajos și 
corect, credea în Dumnezeu și îi ajuta mereu pe săraci. 
Într-o noapte, Ștefan cel Mare era foarte supărat. De ce intrebi? Pentru 
că pierduse un război important cu niște oameni foarte răi care doreau 
să-i cucerească pământul, castelul și bogățiile sale. Când sunteți 
supărat, este bine să trageți adânc aer în piept, să mergeți la o plimbare 
și să vorbiți despre problemele voastre. Deci exact asta a făcut Ștefan 
cel Mare. Supărat, a călărit prin pădure și a mers până la vârful unui 
munte. 
Acolo, în vârful muntelui, a întâlnit un bătrân cu o barbă foarte lungă, 
albă. Bătrânul a văzut că este supărat, așa că l-a întrebat: 
„Mărite Ștefan cel Mare, ești puternic și curajos, dar văd că ești foarte 
supărat, care este problema? Doriți să-mi spuneți ce vă deranjează? 
„Bună ziua, bătrâne înțelept. Am pierdut o bătălie importantă și țara 
mea suferă, casele și pământurile noastre ne sunt luate. Fără 
pământurile noastre, nu mai putem cultiva nimic. Noi și vitele noastre 
murim de foame. Trebuie să găsesc o cale. Trebuie să-mi ajut oamenii și 
animalele. ” 
Auzind cuvintele lui Ștefan cel Mare, bătrânul a răspuns: 
„Pentru că văd că ești un om bun, fă exact cum îți spun: ia-ți arcul și 
săgeata, care te-au ajutat de atâtea ori în luptă și privește în depărtare, 
cât poți vedea cu ochii. Respiră adânc și trage săgeata spre locul care ți 
se pare cel mai plăcut. Unde cade săgeata, acela este locul unde trebuie 
să construiți o mănăstire pentru poporul vostru. ” 
Ștefan cel Mare a făcut exact așa cum îi spusese bătrânul și a tras o 
săgeată. A aterizat într-un loc frumos în munți - un loc verde, cu o 
pădure deasă. Acolo, eroul nostru, Ștefan cel Mare a construit o 
frumoasă mănăstire. După ce a terminat construcția, a plecat din nou la 
luptă, pentru a-și recăpăta pământurile și casele de la oamenii răi. De 
data aceasta, a fost și mai curajos și mai înțelept și a câștigat bătălia. 
Această povestire se bazează pe o poveste adevărată. Mănăstirea lui 
Ștefan cel Mare se află în orașul Suceava și o puteți vizita oricând. 
 Mănăstirea este dovada că nimic nu este imposibil. Când apar 
probleme și pierzi ceva, nu renunța. Fii înțelept și curajos, caută sfaturi 
și continuă. Dacă nu renunți și ai răbdare, vei câștiga. 
 
Activități recomandate pentru implicarea și provocarea elevilor 
preșcolari și dezvoltarea abilităților cognitive, precognitive și de 
creativitate. 
Părintele care a prezentat povestea, a adus un arc și o săgeată 
adevărate la clasă, iar copiii au fost fascinați. Au vrut chiar să se simtă 
ca Ștefan cel Mare și au vrut să învețe cum să tragă la tir cu arcul, așa 
că în cadrul activității, vă recomandăm o lecție de tir cu arcul. 
Copiii pot fi invitați să împărtășească experiențe similar, de a nu-și 
pierde speranța și de a solicita sfaturi. 
Jocurile de rol sunt un instrument important în dezvoltarea creativității 
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și a abilităților sociale, de aceea recomandăm cu tărie activitățile care 
implică transpunerea în personajele poveștii. 

Resurse Media 
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Personaje principlae Ștefan cel Mare (n. 1435 - a murit la 2 iulie 1504), voievod al Moldovei 
(1457-1504), și- a câștigat renumele în Europa pentru lupta sa 
îndelungă împotriva Otomanilor. 
Pustnicul Daniil - Bătrânul Înțelept - a fost un renumit ghid spiritual 
ortodox român, consilier al lui Ștefan cel Mare. Voievodul a fost 
canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. 

Media Sources http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Stephen_III_of_Moldavia  
Ștefan cel Mare 

 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Stephen_III_of_Moldavia
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Daniil Sihastrul 
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Comportamentul și 
atributele personajelor 

Ștefan cel Mare (n. 1435 - a murit la 2 iulie 1504), voievod al Moldovei 
(1457-1504), și- a câștigat renumele în Europa pentru lupta sa îndelungă 
împotriva Otomanilor. 
După 1484 Ștefan a trebuit să lupte nu numai cu noi atacuri turcești, ci și 
cu atacuri poloneze și maghiare privind independența Moldovei. În sfârșit, 
în ultimii ani ai domniei sale, a încheiat cu sultanul Bayezid II un tratat 
care păstra independența Moldovei, dar numai cu prețul unui tribut anual 
adus turcilor. Deși a fost marcat de lupte continue, domnia îndelungată a 
lui Ștefan a adus totuși o dezvoltare culturală considerabilă și a fost o 
perioadă de mare construcție și dotare ecleziastică. 
Ștefan a fost văzut ca sfânt de mulți creștini, la scurt timp după moartea 
sa. El a fost canonizat ca sfânt de către Biserica Ortodoxă Română sub 
numele „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”. 
Instrumentele de luptă folosite în bătălii erau săbiile, arcurile și săgețile. 
 
Activități recomandate pentru implicarea și provocarea elevilor preșcolari 
și dezvoltarea abilităților cognitive, precognitive și de creativitate. 
Activitatea sugerată este de a provoca copiii să construiască o mănăstire 
în miniatură din materiale reciclate, în echipă. 

Resurse Media Colecție de imagini / fotografii / videoclipuri / audio / link-uri pentru a fi 
utilizate ca suport vizual atunci când lucrați la obiceiurile și 
comportamentele personajelor cu copiii 
peștera pustnicului Daniil 

 
Pustnicul Daniil și Ștefan cel Mare cerându-I  sfatul 
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Sabia lui Ștefan cel Mare 
 

 
Ștefan cel Mare în luptă 
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Coroana restaurată a lui Ștefan cel Mare  

Contextualizare Povestea se bazează pe o poveste adevărată a Mănăstirii Putna și a 
împrejurimilor sale. Putna este o mănăstire ortodoxă românească și se 
află în Suceava, România. Mănăstirea Putna adăpostește mormântul lui 
Ștefan cel Mare. 
Activități recomandate pentru implicarea și provocarea elevilor preșcolari 
și dezvoltarea abilităților cognitive, precognitive și de creativitate. 
Activitățile sugerate la această categorie implică reprezentarea grafică a 
mănăstirii pentru dezvoltarea abilităților mortice. 

Resurse Media Colecție de imagini / fotografii / videoclipuri / audio / link-uri pentru a fi 
utilizate ca suport atunci când lucrați la contextualizarea Povestirii 
https://www.youtube.com/watch?v=NBB2-Q_7eQw  
https://www.putna.ro/eng/index.php  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBB2-Q_7eQw
https://www.putna.ro/eng/index.php
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To be decided how to make the information available on the Portal. 
The descriptive texts will be translated and made available through different .pdf version 


