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DENUMIREA PROIECTULUI:    CĂLĂTOR PRIN LOCURI DE POVESTE  

 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: cultural-artistic, arte vizuale  

 

Motto: „Călătoria restabilește armonia originală ce exista odată între om și univers.” 

(Anatole France") 

Proiectul intitulat Călător prin locuri de poveste s-a derulat sub forma unei excursii în 

Maramureș care și-a propus implicarea elevilor Liceului Tehnologic Sanitar „Vasile 

Voiculescu” Oradea în activități educative extracurriculare și extrașcolare, prin vizitarea unor 

instituții de cultură și a celor cu valoare turistică, istorică și religioasă, din vestita regiune.  

Traseul stabilit pentru acest demers a vizat atingerea următoarelor obiective turistice începând 

cu: Monumentul Eroilor din orașul Carei, monument ce impresionează prin masivitatea și 

trăsăturile sale și pe care stă scris următorul text: „Glorie ostașilor armatei romăne, căzuți în 

luptele pentru eliberarea patriei”. 

Muzeul Țării Oașului. Acesta este o reproducere în miniatură a satului oșenesc de altădată cu 

exponate originale începând din secolul al XVII-lea: case din lemn, construite pe fundații de 

piatră masivă și acoperite cu paie sau șindrilă, anexe pentru animale, instalații tradiționale 

acționate de apă (moară, vâltoare, pălincie, dăracă, piuă). 

Elevii au fost impresionați apoi de casele văzute în comuna Certeze, înțelegând ,, pe viu” de la 

ce i se trage faima în toată țara. Pe stânga și pe dreapta șoselei erau înșirate case cu etaj 

construite după cele mai moderne tendințe, fiecare dorind să etaleze parcă ceva din personalitatea 

gospodarului. În această zonă de contact dintre județele Satu Mare și Maramureș are loc anual 

Sâmbra Oilor - cea mai mare serbare câmpenească legată de ocupaţia tradiţională a păstoritului, 

desfășurată anual în prima duminică a lunii mai. Trecând peste Pasul Huta (587m) care separă 

Munții Oașului de Munții Gutâi  am urmat Valea Tisei și am ajuns la Săpânța unde se găsește 

binecunoscutul cimitir. Cimitirul Vesel este faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și 

picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor înhumate. Epitafurile de pe 

cruci sunt sincere, spontane si scrise la persoana I, mesaje adresate de persoana decedata celor 

care trăiesc. Al doilea oraș ca mărime din județul Maramureș este municipiul Sighetu Marmaţiei 

unde se găsește Muzeul ,,Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei”. Am 

poposit aici pentru aproape două ore – o adevărată lecție de istorie - , însă, din ceea ce s-a văzut 
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că reprezintă, am înțeles că ar fi necesară o zi de studiu pentru a realiza amploarea faptelor pe 

care le evocă.  

Am ajuns apoi în Lazu Baciului, o localitate componentă a municipiului Sighetu 

Marmației unde am ales să ne cazăm.  Pentru două zile, Pensiunea Marinela ne-a găzduit şi ne-a 

asigurat confortul de care aveam nevoie. Copiii s-au destins, s-au distrat, au cântat, au dansat, au 

jucat biliard, ori au jucat tenis de masă. 

A doua zi, Mănăstirea Bârsana a fost primul obiectiv vizat de noi pentru a-l vedea, descoperind 

aici, biserici de lemn 1720 şi 1997 (cu turn 57 m), cu pictură interioară reprezentativă, cu 

numeroase icoane pe lemn de mare valoare, pe sticlă şi un preţios patrimoniu de carte veche. Ne-

am îndreptat apoi pe valea Izei spre Comuna Ieud. În 2011 aceasta număra 4318 locuitori fiind 

faimoasă în trecut pentru că era comuna cu cei mai mulți copii din țară. Am vizitat mai întâi 

Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului din Ieud Deal, cea mai veche biserică de lemn din 

Maramureş, apoi și o biserică mai nouă numită ,,biserica de lemn din Vale,  ,,Catedrala  

Maramureşului’’ sau catedrala din lemn - 1718). 

În cea de-a treia zi, la întoarcere am urmat Valea Marei și lăsând în urmă Maramureșul istoric şi 

trecând peste pasul Gutâi (987 m), am intrat în Depresiunea Baia Mare, arătându-ni-se în peisaj 

Creasta Cocoșului (1438 m) – o rezervație geologică – un rest al craterului vulcanic ce atestă 

erupțiile din perioada neozoică. Municipiul Baia Mare cu celebrul său turn al Complexului 

Minaur avea să se arate în toată frumuseţea lui la scurt timp. Reşedinţă de județ cu o populaţie de 

123.738 locuitori în 2011, orașul este  aşezat sub Dealul Florilor într-o zonă depresionară, la o 

altitudine de 200-230 m, pe ambele maluri ale râului Săsar.  

Cel din urmă obiectiv vizitat, dar nu mai puţin impresionant a fost Complexul Astronomic Baia 

Mare. Este o „maşină a timpului”, ce ne poate duce în trecut sau în viitor, putem privi cerul din 

orice punct al sistemului solar, … limita fiind doar imaginaţia! Pentru aproximativ 40 de minute 

elevii au asistat la o adevărată lecție de astrologie. 

Prin implementarea proiectului și participarea la activitățile desfășurate în cadrul acestei 

excursii s-a dorit generarea unor schimbări atitudinale, comportamentale și moral-civice în 

rândul elevilor pentru a-și lărgi orizontului de cunoaștere și aprofunda cunoștințele achiziţionate 

de-a lungul anilor de studiu. 

 

 


