Anexa1

Total elevi: 825
Total cadre didactice: 45

Ziua devoratorilor de (c)arte
1. Coordonatori ai activității:




Prof. Alina Crețu – limba engleză, 0723-417043, alina_crt@yahoo.com
Prof. Andreea Șandru – limba și literatura română, 0758-996451, andrusandru@yahoo.com
Prof. Maria Știrbu – educație plastică, 0744-958261, stirbumaria@yahoo.fr

2. Domeniul în care se încadrează: - cultural-artistic
3. Scopul activității:
Proiectul își propune să-i pună pe elevi în contact cu un sincretism de manifestări
artistice într-un mediu non-formal, toate având drept liant viața și personalitatea pictorului
olandez Vincent van Gogh. Implicarea activă a elevilor în conturarea momentelor artistice şi
transformarea acestora din simpli receptori de artă în făuritori de artă reprezintă scopul
declarat al activităţii.
4. Obiectivele educaționale ale activității:


Conectarea elevilor la aspecte ce vizează spațiul cultural european;



Dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală;



Cultivarea spiritului de colaborare;



Dezvoltarea competențelor cheie ale participanților (artistice și de comunicare);



Încurajarea afirmării inteligențelor multiple;



Încurajarea unei abordări interdisciplinare a unui aspect de cultură generală.

5. Elevii participanți:


29 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a D.

6. Durata și locul:


21 mai 2018, sala de sport a Colegiului Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava

7. Descrierea activității:
Activitatea a debutat în dimineaţa zilei de 21 mai 2018, când un grup de elevi însoţiţi de
d-nele profesor Maria Știrbu și Andreea Şandru a participat la un curs ad-hoc de fotografie
susţinut de dl. Remus Dăneasa, ocazie cu care au imortalizat o serie de repere arhitecturale
marcante ale oraşului: Turnul Roşu de pe strada Armenescă, Catedrala - situată pe bulevardul
Mărăşeşti.

Începând cu ora 20.00 în ţinută de ... spirit lejeră, ne-am adunat în sala de sport a colegiului şi am
amenajat spaţiul în care urma să ne petrecem următoarele ore, astfel încât să re-creăm
atmosfera boemă pe care doream atât de mult să o cunoaştem: baloane colorate, luminiţe şi
saltele de stat comod, nu de dormit. Momentul organizatoric a mai cuprins scrierea şi asumarea
decalogului (reguli care ne-au permis să funcţionăm ca un grup omogen) şi câteva exerciţii de
spargere a gheţii şi energizare. Nu trebuie uitat faptul că ,,biletul de intrare" la activitate l-a
constituit aducerea unei cărţi începute sau în plan a fi citite ca alternativă viabilă în cazul în care
oferta de activităţi s-ar fi dovedit a fi neîndestulătoare.
Primul moment artistic pe ordinea de ... seară a fost asigurat de elevii Bejenaru Codrin şi
Nichiteanu Maria care au ,,schiţat" coregrafic, în manieră contemporană, câteva dintre tuşele
artistului olandez. Migrând către o altă formă de exprimare artistică, publicul încă nesomnoros a
fost încântat de transpunerea vocală originală a unora dintre cele mai cunoscute cântece din
repertoriul internaţional, în interpretarea elevului Bîrliba Aurel, acompaniat la chitară de Toma
Amalia. Acestea au fost completate vizual de cele mai reprezentative lucrări ale lui van Gogh.
După o pauză cu pizza, suc şi bomboane a urmat: pam, pam, ... la pièce de résitence: o
serie de trei filme de artă: Loving Vincent (regia Dorota Kobiela, Hugh Welchman, nominalizat la
premiul Oscar), The Artist (regia Michel Hazanavicius, câştigător a 5 premii Oscar) şi La Vita e
Bella (regia Roberto Benigni, câştigător a trei premii Oscar). Trebuie de menţionat că în tot acest
timp, cinci artişti (elevi în clasa a IX-a F şi a X-a D) ,,mecenariaţi" de doamna profesor Maria
Ştirbu, au desăvârşit două lucrări care aproape involuntar te fac să te întrebi: Van Gogh a fost în
Suceava? Acestea reprezintă dovada incontestabilă a talentului, dăruirii şi profesionalismului
unor elevi coordonaţi de un dascăl care a înţeles potenţialul formativ al unui act artistic
desăvârşit.
Seara Devoratorilor s-a terminat către dimineaţă, mai precis la ora 6.00 când, nedormiţi,
dar cu mintea plină de imagini, somnoroşi, dar atât de vioi sufleteşte, am pornit spre case
întrebându-ne: «Oare cum vom putea dormi în tot acest carusel de trăiri, emoţii şi ecouri încă vii
ale uneI activităţi cu totul şi cu totul ALTFEL? »
8. Rezultatele obținute:
La acest capitol este binevenit un rechizitoriu al beneficiilor imateriale ale activităţii:





dezvoltarea gândirii creative şi potenţarea imaginaţiei şi talentului elevilor;
cultivarea spiritului de colaborare;
mijlocirea cunoşterii spaţiului cultural european;
comunicarea emoţională prin intermediul mesajului mediat de arte.

9. Precizați dacă elevii, părinții și profesorii și-au manifestat dorința de continuare a
acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru.
Entuziasmul elevilor se poate cunatifica în dorinţa lor de a continua acest tip de proiect
extins şi la alte domenii (reclame, arii din opere celebre, concerte, cărţi). Bifând atât la plusuri
cât şi la minusuri, considerăm că prima ediţie a Devoratorilor ... a fost una pilot care anunţă că
periplul în lumea artelor continuă.
10. Motivația:
Această activitate se doreşte a fi un ghidaj plăcut şi lejer în lumea artelor, dar şi o
oportunitate ca participanţii să ofere măsura creativității lor și, în egală măsură, să stabilească
relații de prietenie dincolo de monitorul calculatorului sau tastatura telefoanelor mobile.

Tabel nominal cu elevii participanți la activitate
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nume şi prenume elev

Bejenaru Codrin
Bîrliba Relu
Coriciuc Tudor
Croitor Emanuel Alexandru
Duduman Cristian
Georgescu Ioana Maria
Grigorescu Lorena
Hudema Dana
Ichim Ramona
Istrate Ştefan
Mareniuc Geanina
Mihăilescu Teodor
Moisii Lucian
Moloci Raluca
Nistor Răzvan
Rotaru Cătălin
Semeniuc Călin
Solcan Anamaria
Toma Amalia Torac Miruna
Torac Miruna
Turturean David Corneliu
Verciuc Taisia
Vida Laura Ştefana
Budeanu Larisa
Nichiteanu Maria
Vartolomei George Narcis
Varzaru Teodora
Nesteriuc Narcisa
Cotos Marcela

Clasa

IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX B
IX F
IX F
IX F
IX F
XD
XD

