Scurt istoric al învăţământului în comuna Moldoviţa

Prezent şi trecut

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” este situat în localitatea Moldoviţa,
localitate mărginită de versanţii Obcinei Mari şi ai Obcinei Feredeului, pe cursul
râului Moldoviţa, la 5 km de Mănăstirea Moldoviţa, la 35 km de municipiul
Câmpulung Moldovenesc şi la 70 km de municipiul Suceava, reşedinţa de judeţ.
De ce Vasile Cocea? Vasile Cocea a fost cel de-al doilea învăţător din
localitate, cu cea mai îndelungată activitate de dascăl.
În timpul în care a funcţionat ca învăţător a fost construită prima
clădire destinată învăţământului moldoviţean, clădire în care astăzi îşi
desfăşoară activitatea patru clase primare.
În satele comunei Moldoviţa situată în zona montană a Obcinilor
Bucovinei, pe cursul superior al râului Moldoviţa, învăţământul a urmat aceeaşi
cale ca şi celelalte sate bucovinene.
Suprafaţa comunei este de 249, 24 km², ocupând locul trei pe judeţ.
Meleagurile comunei sunt amintite pentru prima dată de documentele
redactate de cancelaria lui Alexandru cel Bun, la începutul veacului al XV-lea
când suveranul Moldovei dăruieşte mănăstirii Moldoviţa aceste meleaguri ca
branişte.
Învăţământul moldoviţean s-a născut la 12 iulie 1871 când preşedintele
consiliului şcolar al judeţului Câmpulung Iosif Kohanovschi, a făcut o
consfătuire cu reprezentanţii comunei Moldoviţa şi au hotărât înfiinţarea unei
şcoli primare precum şi mijloacele de întreţinere şi înzestrare a acestei şcoli.
A fost numit primul învăţător la şcoala primară din Moldoviţa, Ilie Albu.
Cursurile se ţineau casă particulară cu 20 copii înscrişi.
Consiliul şcolar al Bucovinei înfiinţează la în 1898 al doilea post de
învăţător care este ocupat prin concurs de Ion Drobotă, iar director este numit
Vasile Cocea, în timpul căruia s-a construit prima clădire de şcoală, de aici şi
denumirea pe care o poartă grupul nostru şcolar.
În anul 1900 a luat fiinţă biblioteca şcolară cu un număr de 90 volume.
Crescând numărul elevilor care erau obligaţi să frecventeze şcoala se
hotărăşte ca şi în satul Raşca să se înfiinţeze o şcoală primară în anul 1903,
învăţător fiind numit Andronic din Strişca (Cuciurul Mic), iar în 1905 se dă în
folosinţă localul şcolii care funcţionează şi astăzi.
În satul Moldoviţa se construieşte o nouă clădire din cărămidă, cu 4 săli
de clasă şi locuinţă pentru director şi care este inaugurată în anul 1903.
Şi în satul Argel ia fiinţă în anul 1910 şcoala primară, cu un singur post
de învăţător detaşat de la Moldoviţa, Eugen Mandric.
Astăzi funcţionează cu 5 săli de clase primare, 4 clase gimnaziale şi 2
grupe de grădiniţă.

În anul 1926-1927 se înfiinţează şcoala primară din satul Demacuşa.
Se construieşte şi în satul Putna o şcoală primară în 1934 care
funcţionează şi astăzi cu o grupă de grădiniţă.
Grădiniţa, şcoala primară şi gimnazială din satul Moldoviţa şi-au
desfăşurat activitatea în cele două clădiri construite în 1903-1910 până în
1962 când s-a dat în folosinţă o clădire nouă destinată învăţământului liceal,
pentru ca în anul 1979 şcoala moldoviţeană să beneficieze de o clădire pentru
clasele gimnaziale.
În 1990 toate formele de învăţământ s-au reunit prin ordin
guvernamental sub titulatura Grup Şcolar Moldoviţa, care cuprinde
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, şcoala de arte şi meserii şi liceal în
filieră tehnologică.
Din data de 1 septembrie 2004, Grupul Şcolar Moldoviţa şi-a luat
titulatura de Grupul Şcolar „Vasile Cocea” Moldoviţa.
Din data de 1 septembrie 2012, Grupul Şcolar „Vasile Cocea”
Moldoviţa se numeşte Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa.
Unitatea şcolară funcţionează cu 7 grupe de grădiniţă cu un efectiv de
155 preşcolari, 44 de clase şi anume:
14 clase I-IV cu efectivul de 257 elevi;
13 clase V-VIII cu 242 elevi;
9 clase IX-XII liceu – 233 elevi;
Personalul didactic, auxiliar şi nedidactic însumează 91 persoane.
Prin proiecte cu fonduri guvernamentale şi cu sponsorizări din
străinătate (Belgia, Olanda, Germania) însumând peste 100.000 de euro s-a
trecut în ultimii 3 ani la reabilitarea unor locaţii.
Astfel beneficiile de încălzire termică prin construirea a 3 centrale
termice la Liceu, Şcoala Gimnazială, Corp B, G.P.N. Nr.1, înlocuirea
geamurilor cu termopane, faţade, lambriuri, grupuri sanitare moderne,
acoperiş cu tablă.
Avem în vedere elaborarea reabilitării corpului A (liceu) şi a Şcolii
Gimnaziale – Argel.
Toate şcolile au fost dotate cu mobilier şcolar nou.
În cadrul grădiniţei avem o ludotecă, o sală de sport pentru preşcolari şi
una pentru elevi.
Biblioteca şcolii are un număr de 36.000 volume.
De-a lungul timpului de pe băncile şcolilor din comuna Moldoviţa s-au
ridicat oamenii care au făcut carieră în diferite domenii: ştiinţă, literatură,
artă, armată, educaţie, teologie etc. de care suntem mândrii că sunt fii satului.

