
Bucovina – izvor de cultură 

28 Noiembrie - Ziua Bucovinei 

Zi de sărbătoare la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava! Frumusețea costumelor 

populare a strălucit pe holurile instituției și n-au lipsit pașii de horă – o horă a unității și a 

solidarității. (prof. Ștefură Anna, clasa I B) 

 

Foaie verde de cicoare/ Hai cu noi la șezătoare!... 

În cadrul proiectului „Bucovina - izvor de 

cultură”, realizat în parteneriat cu Centrul Cultural 

„Bucovina”, prof.  Boanță Otilia ne-a invitat la o 

minunată șezătoare literară. Alături de simpaticii și 

talentații săi elevi din clasa pregătitoare B, am 

intrat într-o atmosferă de poveste. Într-un decor 

autentic românesc, am pătruns într-o lumea 

arhaică, în care timpul parcă a stat în loc și 

personaje precum Nică, Păcală sau Tândală și-au făcut apariția. Fețe de înger, glasuri inocente, 

emoții, drăgălășenie și spontaneitate.  

Au fost și oaspeți de seamă de la Colegiul 

de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava: domnul 

profesor Crețu Neculai care a interpretat melodii 

bucovinene, la instrumente de suflat tradiționale: 

fluier, tilincă, caval și flaut, alături de eleva sa, 

Anamaria Cucoș, talentată cântăreață la nai.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajul activității a fost acela că, așa cum afirma Lucian Blaga, Veșnicia s-a născut la 

sat, iar aceste mlădițe au demonstrat că poartă în ele puterea de a păstra și duce mai departe 

valorile naționale românești. Revigorarea tradiţiilor strămoşeşti, sănătoase, reprezintă un 

deziderat central al educaţiei româneşti. De aceea, scopul acestui proiect este de a dezvolta 

interesul copiilor faţă de cunoaşterea trecutului, a tradițiilor,  cultivarea respectului faţă de tot 

ceea ce este vechi, autentic şi valoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a VI-a B, coordonați de 

prof. Buțerchi Rodica, au făcut o incursiune în 

Bucovina, spaţiu al armoniei etnice şi al 

multiculturalităţii. Astfel, elevii au înțeles 

frumuseţea şi unicitatea tradițiilor, s-au 

documentat asupra particularităților etniilor din 

această zonă. Au realizat postere și au avut 

posibilitatea de a admira și îmbrăca straie 

specifice lipovenilor sau polonezilor.  

 



 

Rolul şcolii este acela de a promova dialogul, asumându-şi anumite misiuni în aplicarea 

principiilor educaţiei interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebat cum ar defini patria printr-o poezie, Nichita Stănescu a răspuns simplu, prin 

patru versuri: Eminescu/ Grigorescu/ Enescu/ Brâncuși. După același model, elevii clasei a IV-

a A, coordonați de prof. Palaghianu Lavinia 

Ocsana, au încercat să definească România, 

prin elementele sale definitorii. Rezultatul 

muncii lor a fost inedit, dar, în același timp, 

profund, impresionant. Pentru mine PATRIA 

nu e doar un cuvânt, ci este începutul meu, 

limba strămoşească şi pământul pentru care 

strămoşii noştri au luptat. Suntem NOI! 

(Gabriella Stratu) 

28 Noiembrie 2019 - Activități la superlativ! Felicitări copiilor, coordonatorilor și 

mulțumiri părinților pentru implicare. 

La mulți ani, frumoasă Bucovină! 

     

     Consilier educativ, prof. Adrobotoaei Elena 


