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            FIŞĂ  DE ACTIVITATE  PROIECT / ACTIVITATE  EXTRA ŞCOLARĂ 

 

Titlul proiectului: 

   Coordonatori:  prof. Tofan Mioara 

  Documentarist  Moroşanu Teodora Georgiana 

Perioada:  noiembrie 2014- iunie 2015 

Participanţi: 

       - elevii clasei a IV-a A, părinţi, cadre 

didactice implicate, documentarist, muzeografi 

Obiective urmărite: 

           O1- cunoaşterea patrimoniului muzeal oferit 

de Muzeul de Artă Ion Irimescu; 

      O2- familiarizarea elevilor  cu viaţa şi opera 

maestrului Ion Irimescu; 

      O3- stimularea creativităţii şi a imaginaţiei, 

prin desfăşurarea unor activităţi artistico-    

          plastice în cadrul muzeului- sala Aurel Băeşu; 

      O4- dezvoltarea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare şi  a capacităţii de lucru în  

         echipă, folosind metode moderne, interactive; 

      O5- însuşirea unor cunoştinţe referitoare la tradiţii şi obiceiuri locale, reliefate în   cadrul   

         muzeului, promovând diversitatea multietnică şi interculturală în context european. 

Agenda activităţilor proiectului:  

1. Vizită de documentare, la Muzeul de Artă Ion Irimescu – 28 nov.2014  

2. Atelier de creaţie “Fantezii de iarnă - Ornamente de brad” – 5 dec. 2014 

Rezultate / indicatori de realizare:  

         În cadrul activităţilor desfăşurate la muzeu, elevii  dobândesc: 

- cunoştinţe legate de valorile locale, naţionale şi europene; 

- îşi vor dezvolta simţul estetic şi sentimentul patriotic; 

- vor dezvolta relaţii interpersonale şi de colaborare; 

- vor învăţa să cunoască modul de vizitare  a unei săli de muzeu si să respecte munca 

lucrătorilor din muzee muzeografi, ghizi, custozi, supraveghetori de sală, etc.; 

- vor dezvolta un simţ de apartenenţă la valorile culturale locale şi  naţionale şi de mândrie 

pentru patrimoniul cultural şi spiritual de excepţie pe care oraşul Fălticeni l-a moştenit de la 

sculptorul Ion Irimescu, prin valoroasa colecţie de artă, reprezentată de operele marelui 

maestru. 

Observaţii:  
      Activităţile programate la muzeu,  în cadrul acestui proiect de parteneriat, vor continua şi în 

semestrul II, al anului şcolar 2014-2015, cu ateliere de creaţie, momente artistice, proiecţii 

audio-video, concursuri tematice şi expoziţii de desene.  
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