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A.

FIȘA ACTIVITĂȚII






Numele și adresa unității de învățământ aplicante:,,Școala Gimnazială
,,Constantin Găvenea” Tulcea
Nivelul/nivelurile de învățământ: Preșcolar-Primar-Gimnazial
Numărul elevilor din școală: 545
Numărul cadrelor didactice din școală: 40
Coordonatorul activității(nume și prenume, funcția, date de contact):
Prof.înv.primar: Iorga Mihaela-telef.0745838991
1. Titlul activității: ,,Micul olar”
2. Domeniul în care se încadrează: tehnic
3. Scopul activității: Încurajarea elevilor de a participa la activități
extracurriculare pentru cunoașterea și promovarea patrimoniului
cultural nord dobrogean
4. Obiectivele educaționale ale activității
-Cunoașterea istoriei locale și naționale prin intermediul obiectelor de
patrimoniu;
-Dezvoltarea simțului estetic și practic;
-Stimularea interesului pentru cunoșterea tradițiilor și a culturii
dobrogene și naționale
5. Elevii participanți: 29 ( Procent 94%)
6. Durata și locul desfășurării activității: 4 ore - la Muzeul de Istorie și
Arheologie/sala de clasă
7. Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu
Muzeul de Istorie și Arheologie și s-a concretizat prin vizionarea unui
film cu prezentarea etapelor și tehnicilor de lucru necesare realizării
obiectelor din lut și istoricul acestora.În urma indicațiilor primite
elevii au aplicat tehnicile de lucru și au realizat fiecare câte un obiect
din lut. Vasele confecționate au rămas la uscat, iar după o săptămână
elevii le-au decorat cu diferite modele artistice. Cele mai reușite
exemplare au fost premiate.
8. Descrieți rezultatele obținute: Elevii au deprins tehnica olăritului, au
realizat forme diferite și originale pentru obiectele din lut pe care șiau exersat tehnica decorativă, au scris texte creatice cu impresiile și
trăirile avute.

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de
continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest
lucru.
În urma dezbaterilor, a interpretării chestionarelor și a citirii
conținuturilor textelor creative ale elevilor, atât aceștia cât și părinții
lor și-au exprimat dorința de continuare a acestei activități. Acest
lucru se poate realiza prin continuarea parteneriatului cu Muzeul de
Istorie și Arheologie, dar și prin organizarea unor astfel de activități și
în alte locații.
10. Motivarea propunerii activității ca fiind cea mai bună: Activitatea s-a
bucurat de un real succes în rândul elevilor care au experimentat ceva
inedit și care le-a trezit interesul pentru cunoașterea, promovarea și
păstrarea tradițiilor românești. A fost o acțiune cu caracter
interdisciplinar și transdisciplinar ( istorie, literatură, arte plastice)

B.

Mărturii ale elevilor – Se
www.scoalagavenea.ro

C.

găsesc pe site-ul școlii:

și în fișierele anexate

Dovezi ale activității (fotografii, filme,documente)
– Se găsesc pe site-ul școlii: www.scoalagavenea.ro și în fișierele anexate

