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O activitate de succes în săptămâna 

„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 

A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” 

Fălticeni, strada 13 Decembrie, Nr. 13, jud. Suceava, cod 725200 

Nivelul/nivelurile de învăţământ:  nivelul gimnazial 

Numărul elevilor din şcoală: 432 

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 23 

Coordonatorul activităţii: Dan Lenuţa Ermolania, profesor de limba și literatura română, 

telefon: 0745586677, e-mail: ermolania@yahoo.com 

 

1. Titlul activităţii: Ucenici în atelierul maestrului Ion Irimescu 

 

2. Domeniul în care se încadrează: artistic 

 

3. Scopul activităţii: Dezvoltarea abilităţilor practice şi artistice ale elevilor 

 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:  

- cultivarea interesului elevilor pentru personalitatea şi opera sculptorului Ion Irimescu, 

prin vizitarea expoziţiei de sculptură şi purtarea unor discuţii cu muzeograful; 

- dezvoltarea sensibilităţii estetice prin observaţii făcute cu privire la sculpturile şi desenele 

maestrului Ion Irimescu; 

- stimularea creativităţii elevilor prin modelarea plastelinei, realizarea de colaje, 

încondeierea ouălor, pictură pe pastă ceramică; 

- dezvoltarea spiritului muncii în echipă şi a spiritului competitiv, prin organizarea în 

ateliere de lucru, împărtăşirea unor idei cu privire la modul de realizare a produselor, prin 

dorinţa de a obţine produse cât mai atractive din punctul de vedere al formei, al 

cromaticii sau al  mesajului transmis. 

 

5. Elevi participanţi: 82 de elevi din clasele a V-a A (coordonator prof. Dan Ermolania), a V-a 

B (coordonator prof. Bodnariu Valerian), a VI-a A (coordonator prof. Zaharia Aurora), a VIII-a 

B (coordonator prof. Pintilii Marius). Procentul de participare a fost de 100%.  
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6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: Activitatea a durat 6 ore şi s-a desfăşurat la Muzeul 

de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni. 

 

7. Descrierea activităţii: 

La începutul activităţii, elevii au purtat discuţii cu domnişoara muzeograf Teodora Moroşanu 

despre valoarea artistică a sculpturilor maestrului Ion Irimescu. După ce au făcut cunoştinţă cu 

opera maestrului, li s-a propus elevilor să-şi dovedească şi ei priceperea şi îndemânarea în 

realizarea unor creaţii artistice. Elevii celor patru clase au fost împărţiţi pe ateliere de lucru: 

modelaj în lut/plastelină,  colaje cu hârtie colorată, pictură pe pastă ceramică, precum şi tehnică 

aplicată, încondeiere de ouă. Elevii claselor a V-a au modelat plastelina, au făcut colaje din 

hârtie, realizând figurine specifice anotimpului primăvara: insecte, flori, puişori, copaci înfloriţi 

etc. sau au modelat fructe şi legume, folosind matriţele puse la dispoziţie de partenerul activităţii, 

Muzeul „Ion Irimescu”. Elevii clasei a VI-a au încondeiat ouă, pe acestea regăsindu-se motive 

florale sau populare. Reprezentanţii clasei a VIII-a au avut de realizat pictură pe figurine din 

pastă ceramică, folosind culori acrilice.  

 

8. Rezultatele obţinute în urma activităţii:  

La finalul activităţii, produsele elevilor au fost expuse în atelierul de lucru, fiecare elev 

putând admira creaţiile celorlalţi colegi. Apoi lucrările au  fost expuse în holul şcolii, unde au 

putut fi admirate de toţi elevii şcolii, de părinţi şi cadre didactice. 

După orele petrecute în atelierul maestrului Ion Irimescu, mulţi elevi au descoperit plăcerea 

de a crea şi de a-şi da frâu liber imaginaţiei. Ca urmare a acestei activităţi, am putut observa că a 

crescut stima de sine, că elevii implicaţi în activitate au devenit mai încrezători în capacitatea de 

a realiza lucruri frumoase şi au devenit mai atenţi cu cei din apropierea lor. Un alt aspect pozitiv 

al acestei activităţi l-a reprezentat faptul că toţi copiii implicaţi au fost capabili să înţeleagă 

importanţa muncii în echipă şi să aprecieze realizările colegilor lor. 

 

9. Activitatea  Ucenici în atelierul maestrului Ion Irimescu se află în cel de-al doilea an de 

derulare, tocmai datorită interesului pe care l-a stârnit în rândul elevilor, al părinţilor şi al 

cadrelor didactice. Ne propunem ca această activitate să aibă continuitate atât prin păstrarea 

parteneriatului cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, cât şi prin implicarea altor personalităţi 

fălticenene: pictori, scriitori, meşteri populari etc.  

 

10. Motivaţia propunerii activităţii 

Ucenici în atelierul maestrului Ion Irimescu este o activitate deosebit de atractivă, cu un 

caracter interdisciplinar şi considerăm că poate fi apreciată ca o activitate de succes. 

În primul rând, este de apreciat numărul mare de elevi care şi-au exprimat dorinţa de a fi 

implicaţi în acest proiect. O parte dintre aceştia au participat şi la activităţile din anul anterior 

(clasele a VI-a şi a VIII-a) şi au fost impresionaţi de faptul că şi-au descoperit abilităţi pe care nu 

le puteau dovedi stând la calculator. Pentru elevii claselor a V-a, acest tip de activitate a 

reprezentat o noutate, ţinând seama de locaţia în care s-a derulat, dar şi de materialele folosite, în 

special matriţele. 

Pe de altă parte, fiecare elev a avut posibilitatea să-şi dea frâu liber imaginaţiei şi să creeze 

figurine deosebite: aşa au apărut copaci negri cu flori roz, puişori de diferite culori, buburuze cu 



buline albe etc. Un mare câştig al activităţii l-a reprezentat faptul că elevi din clase diferite au 

colaborat, s-au consultat în legătură cu temele pe care şi le-au ales şi s-au ajutat în realizarea 

produselor. Un alt aspect de luat în seamă l-a constituit interesul copiilor pentru încondeiatul 

ouălor, bucuria cu care au combinat culorile şi au realizat modele florale, geometrice sau de altă 

natură.  

O altă latură importantă a acestei activităţi a reprezentat-o pictarea unor figurine din pastă 

ceramică folosind culori acrilice. Aici, elevii de clasa a VIII-a şi-au dovedit simţul estetic, 

priceperea în alegerea şi combinarea culorilor, dar şi îndemânarea în folosirea unor materiale mai 

puţin utilizate la şcoală. Pe parcursul activităţii, copiii au descoperit că o serie de cunoştinţe 

dobândite la şcoală i-au ajutat să-şi ducă la îndeplinire sarcinile. Şi-au dat seama că desenul, 

matematica, muzica, literatura şi propria lor îndemânare i-au ajutat să petreacă o zi deosebită şi 

să se bucure de tot ceea ce au realizat. 

 

 

Obs. Documentele precizate în anexa 1 au fost încărcate pe site-ul Școlii Gimnaziale „Ioan 

Ciurea” Fălticeni, la secţiunea „Activităţi extraşcolare”: 

 

http://sc6ioanciurea.webs.com/activitatiextrascolare.htm 

 

 

 

 

 

            Director,                                                                     Coordonator, 

Prof. Marius-Claudiu Pintilii                                             prof. Ermolania Dan 


