
O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel 

Fișa activității de succes 

 

 Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Clubul Copiilor Fălticeni, Str. 

Aleea Căminului nr. 2. 

 Nivelurile de învățământ: ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal 

 Numărul elevilor din școală / cercul de muzică populară: 110 

 Numărul cadrelor didactice implicate: 1 

 Coordonatorul activității: profesor Rusu Lenuța 

                                             Nr. telefon: 0745329267 

                                             E-mail: rusulenuta@gmail.com 

 

 

,,Din bătrâni, din oameni buni” 

 

1. Argument 

    

    Cunoașterea locurilor natale prin prisma istoriei locale este un lucru important pentru 

copiii de astăzi, oamenii de mâine. Întoarcerea la vatra străbună conturează caractere, îi face 

pe copii să-și pună întrebări, să caute răspunsuri. Oamenii de ieri au ținut cu palmele plugul, 

au mângâiat pruncii și au apărat pământul moștenit de la moși și strămoși. Oamenii aceștia au 

existat, au trăit, s-au bucurat și au suferit. Copiii sunt curioși prin însăși natura lor, iar această 

curiozitate trebuie valorificată și în descoperirea, cunoașterea obiceiurilor oamenilor care au 

fost, modul lor de viață, portul pe care îl îmbrăcau cu mândrie, graiul dulce în care mamele își 

adormeau pruncii. Trecerea pragului unui muzeu înseamnă pentru copil o experiență benefică 

care îl stimulează și îl transformă sufletește. 

  

2. Domeniul educativ: Cultură 

  

3. Scop: 
Cunoașterea istoriei locale prin vizitarea unui muzeu cu caracter istorico-etnografic. 

 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 

 

o Să-și îmbogățească cultura generală prin descoperirea unor fapte istorice ai cărăror 

protagoniști au fost oamenii simpli de la sate; 

o Să interacționeze cu unul dintre profesorii de ieri, oglindă vie a dragostei și 

devotamentului pentru locul natal; 

o Să descopere vechi ocupații care asigurau traiul oamenilor, cât și uneltele folosite de 

către aceștia; 
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o Să observe obiecte și lucruri vechi, atât din perspectiva utilității lor, cât și a gustului 

artistic cu care erau confecționate; 

o Să interacționeze unii cu ceilalți, făcând schimb de impresii în urma celor vizitate. 

 

5. Elevii participanți 

 

La această activitate a participat un număr de aproximativ 30 de copii, elevi la cercul 

de muzică populară de la Clubul Copiilor Fălticeni, cât și parte din părinții acestora, 75% 

procent de participare din numărul total de elevi din grupul țintă. 

 

6. Durata și locul desfășurării activității 

 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei zile, la Muzeul Mănăstirii Cămârzani, 

com. Vadu Moldovei, jud. Suceava. 

 

7. Descrierea activității 

Copiii de la cercul de muzică populară sunt antrenați în activități de cercetare cu 

caracter etnofolcloric, dar și istoric, prin întocmire de eseuri și colecționare de obiecte vechi, 

astfel încât a fost binevenită o vizită la un muzeu de profil. Partea cea mai atractivă a 

activității a fost aceea că, drept ghid a fost dna prof. pensionar Virginia Bîrleanu, fostă 

profesoară de Limba și literatura română la Școala din Vadu Moldovei, cea care a realizat 

(împreună cu elevii) colecția ce se face subiectul muzeului amintit. Copiii au fost fascinați de 

obiectele expuse, obiecte adunate de elevi (foști) ca și ei, însă cel mai mare câștig a fost 

întâlnirea cu dna prof. Virginia Bîrleanu, tezaur de date, cunoștințe. Copiii practic s-au 

îndrăgostit de dumneaei, de ceea ce le explica cu răbdare. Fiecare obiect din muzeu are o 

poveste a sa, iar copiii au înțeles acest lucru, parcă nemaidorind să se desprindă de vitrine. 

Doamna prof. Virginia Bîrleanu este și autoarea a două cărți: Moștenite din bătrâni, din 

români, din oameni buni (Culegere de folclor din Vadu Moldovei) și File din Monografia 

Școlii Nr. 1 Vadu Moldovei (fostă Ciumulești-Bărăști), acest lucru impresionându-i în mod 

plăcut pe copii și părinți. 

În finalul activității, elevii au făcut să răsune muzeul de glasuri cristaline, prin 

interpretarea unor cântece de cătănie, sub privirile aprobatoare ale distinsei profesoare și ale 

maicilor de la mănăstire. 

 

 8. Rezultatele obținute în urma activității 

 Printr-o activitate care la suprafață părea doar relaxantă, copiii au putut descoperi 

lucruri nebănuite. 

În primul rând, elevii au înțeles că a fi dascăl este o profesie, nu o meserie oarecare și 

că dascălul, dacă este călăuzit în carieră de o pasiune, poate realiza lucruri mari în orice sătuc 

și cu resurse mici. Apoi, copiii și-au îmbogățit zestrea spirituală prin observarea unor obiecte 

vechi (confecționate manual, exclusiv cu materiale din natură), prin observarea unor piese de 

port tradițional de o mare frumusețe, însă și-au dezvoltat și vocabularul prin descoperirea unor 

arhaisme. Consider că activitatea a contribuit la dezvoltarea gustului estetic al elevilor și că au 

înțeles de ce trebuie respectat trecutul și faptele înaintașilor.  



Nu în ultimul rând, copiii au socializat făcând schimb de impresii și discutând pe 

marginea celor observate. 

  

9. Elevii, implicit părinții, și-au exprimat verbal dorința de a transforma într-o 

permanență astfel de activități, deoarece istoria există nu numai în muzee, ci în noi înșine. 

Astfel, vom mai organiza vizite la muzeele etnografice din județ. Mai mult chiar, am demarat 

o acțiune de colecționare de cusături vechi și de fotografie veche și am rămas plăcut surprinsă 

de ceea ce încă se mai găsește prin casele țărănești, prin dulapuri de multă vreme închise. Un 

lucru foarte interesant, unii copii au venit cu idea întocmirii arborelui genealogic al familiei 

lor (pe linie paternă), așa cum au văzut la muzeu că oamenii care au fost și au făcut istorie, nu 

sunt dați uitării de generațiile de astăzi. 

10. Impresii. 

 Fiecare piatră își are povestea ei, fiecare fir de iarbă poate vorbi despre vremuri care 

au apus. Omul este trecător prin această lume, dar lumea există prin oameni. Un muzeu nu 

înseamnă doar o colecție de lucruri. Acele lucruri au poposit cândva în mâna bunilor noștri. 

Acele lucruri au viață.  

 Fiecare dintre noi am avut sau avem, și nu ne dăm seama, un Domn Trandafir. 

Dascălii de ieri trăiau pentru școală și comunitate. Se zbăteau să ridice o școală, o troiță, o 

bibliotecă în sătucul lor drag. Sau un muzeu. 

 Elevii de Clubul Copiilor Fălticeni, cercul muzică populară s-au întors acasă mai 

bogați după această vizită la muzeul Mrii Cămârzani și după întâlnirea cu dna prof. Virginia 

Bîrleanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ (fotografii) 

 

 

 
 

           Sala dedicată istoriei. În partea stângă se poate observa o hartă foarte veche. 

 

 
 

            . 



 
 

 

 

 



 

Dna prof. Virginia Bîrleanu  vorbește elevilor și părinților despre înaintașii locului. 

 

    La mormântul P.Gherasim Cucoșel Putneanul, cel care a insistat ca obiectele, depozitate în     

Școala Veche (astăzi demolată) să fie mutate la Cămârzani. 



 
 

 

Mama Giuliei, captivată de o revistă istorică. 

 

 

 



 
                

 

    În urma vizitei la muzeu, copiii colecționează fotografii vechi. 

După cum se vede în imagine, au amenajat sala Cercului de Muzică populară în stil 

tradițional. 

 

 


