INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Str. Dimitrie Cantemir nr. 5, tel: 0230522304,
email: ctiasv@yahoo.com, www.ctiasv.ro

O activitate de succes în
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Nivelurile de învățământ: Liceu și Școală Profesională
Numărul elevilor din școală: 951
Numărul cadrelor didactice din școală: 68
Coordonatorul activității: prof. Corina Stamatin, tel: 0722.809506, email: corina_stamatin@yahoo.com
1.Titlul activității: Prin Bucovina: culori și valori
2. Domeniul în care se încadrează: Cultural
3. Scopul activității: urmărim ca elevii să descopere și să aprecieze patrimoniul turistic natural și
antropic al Bucovinei pentru a-și consolida sentimentul de apartenență la un spațiu cultural valoros.
4. Obiectivele educaționale ale activității:
- experimentarea aspectului practic al învățării prin corelarea cunoștințelor teoretice referitoare la
obiectivele turistice ale Bucovinei, cu realitatea descoperită;
- dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate culturală valoroasă;
- încurajarea activităţilor de grup în vederea consolidării relaţiilor dintre elevi;
- dezvoltarea rezilienței, a abilităţile sociale şi emoţionale ale elevilor.
5. Elevii participanți: 42 de elevi participanți( 100%) dintre care 15 elevi care fac parte din
grupuri vulnerabile: elevi aflați în plasament familial, elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi care
provin din familii cu venituri reduse.
6. Durata activității: 2 zile
Locul desfășurării activității: traseu turistic: Suceava- Rădăuți- Marginea- SucevițaMoldovița - Vatra Dornei- Gura Humorului- Voroneț- Cacica- Suceava
7. Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat în patru etape. În cadrul primei etape, elevilor
li s-a prezentat oportunitatea pe care o oferă programul ,,Școala Altfel” de a realiza activități într-un
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cadru non formal, în conformitate cu solicitările lor. În urma consultărilor, elevii au ales excursia ca
activitate ce corespunde cu nevoile lor de cunoaștere și dezvoltare.
A doua etapă a constituit-o alegerea obiectivelor turistice; elevii au ținut cont de faptul că anul
2018 este Anul European al Patrimoniului și au selectat obiective incluse patrimonial mondial
UNESCO. De asemenea, sărbătorirea Centenarului, a determinat alegerea obiectivelor care marchează
identitatea și caracterul multicultural al Bucovinei, generat de specificul său multietnic.
A treia etapă a reprezentat-o vizitarea obiectivelor: orașul Rădăuți, Centrul de Ceramică neagră
Marginea, Mănăstirea Sucevița, Monumentul Drumarilor din pasul Ciumârna, Mănăstirea Moldovița,
orașul Vatra Dornei, Mănăstirea Voroneț, Parcul Ariniș, Biserica romano-catolică din Cacica.
În cea de-a patra etapă, profesorul coordonator a solicitat feedback-ul referitor la activitatea
desfășurată.
8. Rezultatele obținute în urma activității:
- elevii au dobândit orizont extins de cunoaștere;
- s-a creat un grup omogen de elevi, incluzându-i și pe cei care initial erau izolați;
- elevii au găsit noi motivații pentru învățare;
9. Precizați dacă elevii/ profesorii/ părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei
activități și motalitatea în care puteți asugura acest lucru.
Toți elevii prezenți la activitate dar și părinții acestora și-au manifestat interesul pentru ca acest
tip de activitate să continue. Și pentru cadrele didactice participante, activitatea a reprezentat un succes,
materializat în activitatea ulterioară a elevilor și în interesul crescut al acestora pentru propria formare,
fapt ce a determinat căutarea și identificarea de soluții pentru continuarea acestei experiențe și în anii
următori. În acest sens, s-a încheiat un parteneriat cu USV , constituindu-se în cadrul Colegiului Tehnic
de Industrie Alimentară Suceava ,,Clasele USV” ai căror elevi vor beneficia de susținerea Universității
,,Ștefan cel Mare” Suceava în derularea viitoarelor activități.
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună: argumente ale cadrelor didactice,
ale elevilor, ale părinților.
Conducerea şcolii şi profesorii organizatori consideră că activitatea a contribuit în mod decisiv în
extinderea orizonului cultural al elevilor la dezvoltarea sentimentelor de mândrie față de identitatea
națională înfluențând în mod pozitiv dezvoltarea emoțională cea a rezilienței elevilor participanți.
De asemenea, considerăm că relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit considerabil, îndepărtându-se
definitiv pericolul bullying-ului sau cel al situațiilor de marginalizare a unor elevi, dezvoltându-se
motivația pentru învățare dar și interesul pentru formarea continua și obținerea succesului școlar.
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În ceea ce privește opinia părinților în legătură cu nivelul de calitate al acestei activități, putem
evidenția faptul că aceștia au apreciat categoric activitatea și au sugerat continuarea organizării de
deplasări turistice în anii viitori, în perioada dedicată programului ,,Școala Altfel”.
Elevii participanți au descoperit valențele educației non-formale precizând faptul că au învățat în
două zile de excursie cât ar fi învățat în două luni la școală și au apreciat această activitate ca fiind una
extraordinară, pe care doresc să o repete pe cât mai multe trasee turistice.
B.

Mărturii:

Mihaela Axîntoaie, mama elevului Cosmin Axîntoaie – clasa a IXa D: ,,… vreau să vă multumesc din tot
sufletul pentru că datorită dumneavoastră Cosmin a avut ocazia sa viziteze Bucovina și să vadă multe
lucruri care pentru el sunt foarte importante, cu respect va multumesc ! Mi-au rămas în minte pozele
făcute de el cu locuri pe care eu nu le-am văzut și sunt impresionată de ceea ce mi-a povestit.”
Ungureanașu Elena, mama elevului Ungureanașu Gabriel, clasa a Xa E: ,, Participând la această
excursie prin Bucovina,fiul meu Gabriel, m-a informat permanent despre locurile vizitate. Acest ținut de
basm cu priveliștile minunate,cu mănăstirile și cu obiective turistice impresionante l-au fascinate, Gabriel
relatându-mi cu lux de amănunte toate detaliile excursiei. Felicit inițiativa organizatorilor și dorim
excursii educative și în viitor.”
Ababei Maricica – mama elev din clasa a Xa E: ,,Din spusele băiatului meu acestă vizită de studii a fost
una reușita. Atât timp cât copii au vizitat obiective frumoase din țara noastră, s-au relaxat și s-au simțit
bine, pot spune ca sunt mulțumită și mă bucur că activitatea s-a terminat cu bine și și-a atins scopul
propus.”
Mama elevei Popovici Diana, clasa a Xa E:,, Din câte mi-a povestit Diana, i-a plăcut Mănăstirea
Voroneț, pictura cu elementele atât de mărunte, minunate și atractive și spațiile comerciale unde erau
expuse obiecte și produse vestimentare tradiționale. Eu personal, în calitate de părinte consider această
excursie, o activitate bine venită având în vedere faptul că copii noștri sunt elevi la profilul Turism și
trebuie să cunoască obiectivele turistice din țară, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să învețe să
socializeze și cu alte persoane mai mult sau mai puțin cunoscute lor. Diana m-a impresionat și prin faptul
că mereu se gândește la familie și ne-a luat la fiecare în parte câte o amintire plăcută din zonele vizitate.”
Ionuț Șoldan, elev, clasa a IXa D :,, Din punctul meu de vedere a fost o excursie foarte frumoasă, în care
am aflat lucruri noi, am văzut multe locuri deosebite, m-am distrat si mi-am facut prieteni noi. Aaa..și
astept cu mare drag urmatoarea excursie !!!.”
Cosmin Axîntoaie, elev, clasa a IXa D: Excursia la care am participat și pe care am așteptat-o înca de la
începutul clasei a IXa, mi-a dat ocazia să trăiesc momente extrem de frumoase alaturi de colegi și
prieteni, sa văd monumente și peisaje extraordinare și să mă bucur de faptul că sunt elev la această școală.
Abia aștept să cresc, să lucrez în domeniul turismului pentru a arăta și altora ce frumuseți are România și
Bucovina.”
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Cristiacu Florin, elev, clasa a IXa D: Am așteptat mult acesastă excursie și m-am bucurat mult atunci
când am pornit să vizitîm cele mai frumoase locuri din Bucovina. M0am bucurat alătuir de colegii și
prietenii mei, am mai făcut și niște șotii, dar nu prea mari, am așteptat să fim pedepsiți, dar nu s-a
întâmplat, :) și am învățat că dacă respectăm ce ni se spune, dacă suntem atenți și la cei din jurul nostrum,
dacă ne manifestăm civilizat, uneori și micile pozne pot fi iertate. Fiind mai nou în clasă, mă bucur că am
putut să mă împrietenesc și cu alți colegi de vârsta mea și puțin mai mari. Intr un final am ajuns si acasa,
le-am povestit părinților tot ce am facut in excursie. A fost o excursie de neuitat, abia o aștept pe
următoarea, care sper să fie măcar de trei zile și să vizităm locuri mai îndepărtate de casă.”
Crainiciuc Ana Martha, elevă, clasa a Xa E: ,,Priveliştea încântătoare care ne-a însoțit de-a lungul
traseului mi-a făcut plăcere și m-a bucurat în mod deosebit. Am fost surprinsă în mod plăcut de țara
noastră. Priveliştea înconjurătoare care oferă și mai mare valoare mănăstirilor, te liniştește, îți dăruiește
pace sufletească.”
Dascaliuc Andreea, elevă, clasa a Xa E: ,,O experiență de neuitat completată de acumularea de
cunoștiințe din domeniul turistic și trăiri sufletești de neuitat, aceasta a fost vizita noastră de studii din
perioada 17-18 mai 2018.”
Radu Nuțu, elev, clasa a Xa E:,, …am fost impresionat și de măreția mănăstirilor vizitate în cele două
zile, de multitudinea frescelor prezente atât în interiorul cât și în exteriorul acestora, dar și de modul în
care au fost păstrate culorile cu care au fost realizate. În același timp pot să spun că și peisajele pe care leam văzut în cele două zile m-au impresionat prin coloritul lor dar și prin varietatea elementele de floră
prezente la tot pasul. Consider că aceste două zile petrecute împreună cu colegii mei mi-au adus un plus
de cunoștiințe pe de o parte de specialitate, iar pe de altă parte m-au făcut să îmi cunosc mai bine colegii.
În final pot să afirm faptul că această vizită de studii realizată în perioada 17-18 mai 2018 este un pas în
plus în pregătirea noastră pentru a deveni adevărați lucrători în domeniul turismului.
Negrușeri Mihai, elev, clasa a Xa E: Excursia la care am participat în săptămâna ,,Școala Altfel”, mi-a
plăcut foarte mult deoarece am aflat multe lucruri pe care nu le ştiam şi am socializat cu colegii mei din
clasa a IX a și clasa a X a. Obiectivele turistice care mi-au plăcut cel mai mult au fost:Mănăstirea
Sucevița, unde am ascultat istoria ”Scării virtuților”, Mănăstirea Voroneț, unde am fost impresionat de
pictura interioară și exterioară a acesteia, precum și de modul în care s-a păstrat peste ani vestita culoare
specifică: albastru de Voroneț.În aceeași măsură am fost impresionat și de Parcul Ariniș din stațiunea
turistică Gura-Humorului, precum și de podul suspendat construit peste râul Moldova. Am fost plăcut
impresionat de excursie şi sper cât mai curând să avem posibilitatea de a vizita și alte locuri minunate de
pe teritoriul României, pe care ulterior să le putem recomanda și noi în calitate de lucrători în turism.”
Cojocari Victoria, elevă, clasa a Xa E: ,,Au fost două zile nemaipomenite alături de minunații colegi.
Am vizitat cele mai atractive obiective turistice dintr-o parte a Bucovinei. Obiectivele turistice care m-au
impresionat au fost: Centrul de Ceramică Neagră de la Marginea, Mănăstirile Voroneț, Moldovița și
Sucevița. Aceste edificii religioase pictate atât în interior cât și în exterior, cu scene bine păstrate și culori
reprezentative clare (albastru de Voroneț) fac din Bucovina un tărâm mult râvnit de turiștii din toată
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lumea. Nu degeaba în muzeul din incinta Mănăstirii Moldovița tronează la intrare premiul internațional
„Mărul de Aur” decernat de către Uniunea Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism, în anul
1975. Cele două zile din cadrul programului ” Școala Altfel ”- 17 și 18 mai 2018- au fost o experiență
frumoasă alături de oameni minunați.”

Gabriel Ungureanașu, elev, clasa a-X-a E: ,,După părerea mea, excursia a fost una reușită. Am vizitat
locuri care pînă în momentul acela nu le-am mai văzut, locuri, frumoase,, liniștite și cu oamenii primitori,
locuri despre care până acu, nu învățasem decât la școală.A fost foarte interesant să le văd și în
realitate…. De aici ne-am îndreptat fericiti spre casă cu sufletul plin de bucurie dobândită de la
frumoasele mănăstiri pe care le-am vizitat și cu multe întâmplări de povestit părinților.”
Golea Cornelia, elevă, clasa a Xa E: A fost o excursie minunată, în care am petrecut timp frumos
împreună cu colegii și am reușit să ne cunoaștem mai bine. Locurile pe care le-am vizitat mi-au
demonstrat faptul că avem o țară frumoasă, iar la Centrul de ceramică neagră de la Marginea am
descoperit o mică parte din tradițiile poporului nostru. Din toate locurile vizitate, în mod special mi-a
atras atenția în mod special Mănăstirea Sucevița. Această mănăstire este specială datorită picturii
interioare și exterioare. Excursia la care am luat parte în perioada 17-18 mai 2018 a fost o experiență
frumoasă pe care aș repeta-o oricând.”
Popovici Diana, elevă, clasa a Xa E:,, În această excursie am fost atrasă și m-au impresionat în mod
deosebit mănăstirile vizitate deoarece fiecare dintre ele are o interesantă istorioară, iar cromatica lor te
introduce într-o lume a sa. Muzeul de Ceramică Neagră din comuna Marginea m-a dus într-o lume
străveche, cea a bunicilor și a străbunicilor. Oalele acele pentru sarmale erau minunate, parcă simțeam
mirosul lor, iar "ulciorul" acela în care bunica punea laptele la prins mi-a reamintit de vremurile în care
am copilărit cu ea. Am fost profund impresionată de "Scara Virtuților " reprezentată la Mănăstirea
Sucevița- și de semnificația ei religioasă…. În concluzie: Mai vrem să vizităm/La o cabană să ne cazăm/
Împreună să ne distrăm/ Împreună să învățăm!!!!!!!”
Rusu Iulian, elev , clasa a Xa E:,, În perioada 17-18 mai 2018 am participat la excursia organizată pe
traseul Suceava- Rădăuți- Marginea- Palma- Suceavița- Moldovița- Vatra Dornei- Voroneț- Gura
Humorului – Cacica – Suceava. Vizita s-a desfășurat pe parcursul a două zile, și a avut ca scop vizitarea
obiectivelor turistice de pe traseul precizat anterior, socializarea cu colegii de clasă, dar și cu colegii noștri
din clasa a IX a, dobândirea de noi cunoștiințe care să ne ajute în viitor. În prima zi am vizitat Centrul de
ceramică neagră de la Marginea, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița, Monumentul de la Palma,
stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei. Dintre aceste obiective turistice cel care m-a impresionat cel
mai mult a fost Mănăstirea Sucevița, unde este prezentată într-un tablou deosebit ” Scara Virtuților ” .
Peisajul de basm a întregit atmosfera plăcută, caldă și deschisă precum și comunicarea elev-profesor.
După această excursie pot spune ca am acumulat un bagaj de cunoștințe care pot fi valorificate în orice
moment.”
Cristina Lupan, profesor CTIA: Interesantă, inedită și sperăm folositoare activitate pentru toată lumea!
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Corina Stamatin, professor CTIA: Activitatea pe care am derulat-o împreună cu elevii claselor a IXa D și
a X a E, s-a sprijinit pe un conţinut concret-intuitiv, constituind un cadru deosebit de valoros pentru
exercitarea de influenţe educative asupra elevilor, pentru cultivarea spiritului lor de cercetare, a
curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe sau adaptarea la situații noi.
Desfășurându-se în spatial cultural și geografic al Bucovinei, activitatea a generat o atitudine activinvestigatoare din partea elevilor, care au fost în situația de a efectua analize şi comparaţii pe baza
observațiilor efectuate în mediul real, corelându-le cu informațiile teoretice referitoare la patrimonial
turistic local. Activitatea desfășurată a îmbogățit bagajul cognitiv al elevilor şi a valorificat acumulările
anterioare pentru stabilirea legăturilor logice şi a relaţiilor concrete. Ne-am dorit astfel, să oferim elevilor
noștri șansa de a deveni autorii propriei învățări într-un mediu de exprimare pe deplin liber.
LINK-UL activităților http://ctiasv.ro/Bucovina.pdf
SITE-UL activităților www.ctiasv.ro
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C. Fotografii

Suntem toți, putem pleca!

Dani, a intrat în postura de ghid și vrea să
ne prezinte câteva informații referitoare la
obiectivele turistice pe care le vom vizita!

La primul popas, am aflat că ceramica neagră, nu e colorată dar e valoroasă.

Centrul de la Marginea, locul unde se naște
ceramica neagră, datorită eforturilor familiei
Magopăț.
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Da, da, Diana, e chiar ca
la bunica!

Mănăstirea Sucevița (Familia Movileștilor, 1583-1586) cu impresionanta frescă a Scării Virtuților de
pe peretele nordic, pictură care justifică scopul călătoriei noastre: adunăm culori și valori.
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Care sunt valorile pe care le-am descoperit contemplând urcușul Scării Virtuților?
Ascultarea,; Neprihănirea , Blândeţea, Smerenia, Discernământul; Rugăciunea – maică a virtuţilor;
Nepătimirea, Credinţa, Nădejdea şi Dragostea.

Scara Virtuților, în tălmăcirea Monahiei Mariami Mazilu, ghidul edificiului cultural, care a captat
atenția tuturor participanților indiferent de religia lor: catolici, protestanți sau ortodocși.
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În căutarea Arborelui lui Iesei, scăldat în culorile alese de zugravii secolului al XVI lea, pe peretele sudic.

Sub semnul muncii- La Monumentul Drumarilor (1969) din pasul Ciumârna
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Culori și valori, prin Obcina Mare

La Mănăstirea Moldovița, în căutarea Mărului de Aur, simbol al recunoașterii valorii bisericilor pictate
din Bucovina ( 1975)
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La Moldovița, ( Petru Rareș, 1532) am găsit și culoare și valoare.

Dacă e albastru, e Voroneț ( Ștefan cel Mare, 1488
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La Voroneț, sub semnul credinței și al culorii
Sub zidul Voronețului, ne-am întâlnit cu tradiția.

Vatra Dornei- Plimbare în parcul Runc așteptând veverițele care chiar au venit!
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Dar, călătorului îi șade bine cu drumul!

...și cu podul de la Ariniș, cel de peste apa
Moldovei.

La Basilica Minor din Cacica (1904), am primit binecuvântarea cuvintelor pr. Baltag Mitică…

... pe cea a zâmbetului discret al Fecioarei de la Lourdes,
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Str. Dimitrie Cantemir nr. 5, tel: 0230522304,
email: ctiasv@yahoo.com, www.ctiasv.ro

...dar și pe cea a Papei Ioan Paul al II-lea.
Și-napoi,cu sufletul plin, spre casă!

Sub semnul Centenarului, în Anul European al Patrimoniului Cultural, am plecat în căutarea culorilor și a
valorilor de Bucovina.
Ceea ce am găsit, va rămâne adânc fixat în inimile noastre!
Valorile Bucovinei: credința, munca, arta, tradiția, patriotismul, respectul, ospitalitatea, implicarea,
toleranța, empatia, răbdarea, dragostea, prietenia, curajul, tenacitatea, cinstea, onestitatea, armonia, buna
înțelegere, solidaritatea, dărnicia.
Culori de Bucovina: verdele Obcinilor Bucovinei și cel al frescelor de la Sucevița, negrul ceramicii de
Marginea, galbenul florilor de câmp, cel al picturilor murale de la Moldovița și al Mărului de Aur,
albastrul cerului și al învățăturilor picurate pe zidurile Voronețului, portocaliul cald al soarelui și al
Basilicii de la Cacica, curcubeul de culori din sufletele noastre!

