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Numele și adresa unității de învățământ:”ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

IANCU VĂCĂRESCU” – VĂCĂREȘTI, str. Principală, jud. 

Dâmbovița 

Nivelul de învățământ: gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 200 elevi 

Numărul cadrelor didactice din școală: 20 

Coordonatorii activității: 

 Prof. Vlad Carmen – e-mail: v1976bm@yahoo.com 

 Prof. Andrescu Daniela – e-mail: dana.andrescu@yahoo.com 

Titlul activității: ”Meșteșugul încondeierii ouălor” 

Domeniu: CULTURAL 

Scopul activității: cunoașterea tehnicilor de încondeiere a ouălor, a 

instrumentelor de lucru folosite – condei sau chișiță- cât și a modului 

în care acestea sunt utilizate în zilele noastre; 

Obiective: 

- Stimularea interesului elevilor pentru obiceiurile Paștelui, 

respectiv încondeierea ouălor; 

mailto:v1976bm@yahoo.com
mailto:dana.andrescu@yahoo.com


O activitate de succes în Săptămâna ”Școala Altfel” 2016 

- Implicarea elevilor în procesul de încondeiere a ouălor; 

- Stimularea creativității, a simțului estetic și a gustului pentru 

frumos; 

- Stimularea cooperării și a întrajutorării între elevi în scopul 

realizării unor produse finite; 

- Dezvoltarea unor abilități de lucru - încondeiere; 

Elevi participanți: 40 elevi ( clasele a VII a  și a VIII a) (  25 %) 

Durata și locul desfășurării activității: 2 ore – (11 
00

 – 13
00

) – 

Muzeul ,,Vasile Blendea”  ( 19 aprilie 2016) 

Descrierea activității:  

Activitatea a debutat cu vizionarea unui film în care a fost 

prezentat modul în care ouăle sunt încondeiate: materialele folosite – 

ceară naturală, condei sau chișiță, ouăle cărora le-a fost scos 

conținutul – diferite modele: cărarea pierdută, laba gâștii, fierul 

plugului, frunza de stejar- și efectiv modul de încondeiere. 

În urma vizionării filmului, elevii au aflat că, deși este o 

activitate ce presupune mult efort, multă răbdare este o activitate 

foarte plăcută. Au aflat cum sunt încondeiate ouăle în Bucovina unde 

se mai numesc și ouă închistite - metoda încondeierii ouălor cu ceară 

în băi de culoare succesive - și în Buzău – ouăle sunt vopsite doar în 

roșu. În Bucovina ouăle sunt lucrate în etape succesive, ceara fiind 

folosită ca o folie protectoare pentru ceea ce se dorește a rămâne alb 

sau de o altă culoare mai deschisă. Au aflat că pentru a obține ouă 

încondeiate cu mai multe culori se va porni de la culorile deschise 

până la cele închise. Au aflat de asemenea din ce este confecționat 

condeiul – o țeavă foarte subțire de alamă, în interiorul căreia se află 

un fir de păr de  porc și cum este înlăturată ceara de pe ouă pentru a 

obține produsul final. Ceea ce li s-a părut foarte interesant a fost faptul 

că aceste ouă sunt căutate și de străini, artizanii noștri participând la 

numeroase expoziții externe.  
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Sub atenta îndrumare a domnului coordonator Felician,elevii au 

reușit să încondeieze ouă, să le vopsească și să înlăture ceara,  fiind 

foarte încântați de rezultatul muncii lor. 

 

Rezultatele activității:  

Această activitate a avut un impact deosebit asupra elevilor, 

aceștia dându-și seama căși ei sunt capabili să obțină lucruri 

interesante cu puțină răbdare și puțin talent. În felul acesta și-au putut 

pune în valoare abilități și aptitudini practice necesare și în viața de zi 

cu zi. 

 Elevii au fost puși în situația de a se ajuta reciproc pentru 

realizarea ouălor, astfel îmbunătățindu-se relațiile dintre ei și 

dezvoltându-se  spiritul de cooperare, competiție și de echipă. 

         Elevii au realizat produse finite  care  au devenit subiect de 

competiție și de mândrie. 

Sustenabilitate: 

 Elevii și-au manifestat dorința de a mai participa și la alte 

activități propuse de Complexul Muzeal Curtea Domnească din 

Târgoviște dar și de a împărtăși colegilor din școală informațiile 

dobândite în urma atelierului desfășurat și de a realiza împreună cu ei 

astfel de activități.  

 În urma parteneriatului încheiat cu Complexul Muzeal Curtea 

Domnească elevii vor avea posibilitatea de a participa și la alte 

activități ce vor fi propuse în viitor. 

Motivația propunerii activității ca fiind cea mai relevantă: 

Considerăm că această activitate este cea mai relevantă,deoarece 

interesul pentru cunoașterea obiceiurilor de Paște si a celor de 

încondeiere a ouălor a fost  mult  stimulat, în condițiile în care elevii 
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studiau la orele de educație plastica  anumite tehnici, dar fără aplicații 

practice. Această activitate a determinat  o mai mare dorință de a 

revedea Muzeul ,,Vasile Blendea”. Elevii au fost deosebit de încântați, 

curioși, au făcut fotografii și au adresat întrebări legate de  tehnicile de 

încondeiere de pe cuprinsul tarii, dar și despre picturile și sculpturile 

artistului.  

           Copiii au dovedit o reală atracție față de activitatea de 

încondeiere a ouălor, au realizat modele proprii pe care le-au păstrat 

ca amintire și pe care le-au expus cu mândrie. 

          Activitatea este cu atât mai  relevantă cu cât impresiile pe care 

elevii le-au evidențiat, atât oral cât și în  scris,  dovedesc ineditul 

acțiunii la care au participat și dorința de a mai fi prezenți și la alte 

asemenea ateliere de lucru. 

 

 

B. Mărturii ale elevilor, părinților referitoare la activitatea 

propusă 

- ”a fost o activitate foarte educativă  pentru că am aflat lucruri noi 

și am încondeiat ouă” 

( eleva Filip Valentina- clasa a VII a ) 

 

- ”mă uitam la modelul realizat de mine si nu îmi venea sa cred ca 

am putut sa încondeiezașa frumos”; 

 

( eleva Ion Miriam – clasa a VII a  ) 

 

- ”activitatea  a fost distractivă, dar și complicată. Am depus un 

efort deosebit să încondeiez ouăle”; 

( eleva Stanciu Bianca – clasa a VII a  ) 
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- ”pentru mine a fost cea mai frumoasă activitate și aș vrea să 

particip din nou, dacă se poate”; 

( elevul State Silviu – clasa a VII a ) 

 

- ”oul încondeiat a fost analizat de părinții mei care m-au felicitat 

pentru modul  în care am lucrat”; 

( eleva Vișan Ioana – clasa a VII  a  ) 

 

- ”mi-a plăcut modul în care ne-au fost explicați pașii de 

încondeiere a ouălor, dar mai alesoul realizat de mine. L-am 

păstrat ca amintire”; 

( eleva Predoiu Octavia – clasa a VIII a ) 

 

- ”am încondeiat oul și am văzut cât de  greu se realizează lucruri 

deosebite. Mă mândresc cu oul  pe care l-amîncondeiat și de 

aceea îl voi păstra pentru masa de Paște”; 

( eleva Filip Ana – clasa a VIII a ) 

 

- ”am  lucrat  cu multă plăcere și am înțeles că noi, copiii, putem 

să continuăm creațiile lor, săîi prețuim mai mult”; 

( eleva Voicu Claudia – clasa a VIII a ) 

 

- ”a fost un prilej de bucurie pentru că am desfășurat activități  noi  

și am învățat lucruri folositoare și plăcute. Am fost creativi și ne-

am ajutat  reciproc”; 

( elevul Merda Iulian-  clasa a VIII a ) 

 

- ”a venit cu multe impresii frumoase și ne-a povestit cum a 

încondeiat oul”; 

( părinte – elev clasa a VII a ) 

 

- ”copilul meu este foarte energic și sunt convinsă că, prin 

asemenea activități, devine mult mai interesat de ceea ce face la 
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școală și își va schimba comportamentul. A fost foarte încântat și 

dorește să mai meargă la activități de acest fel”; 

( părinte -  elev clasa a VII a) 

 

- ,, am participat la un atelier mestesugaresc traditional, cu o 

tematica specifica Sărbatorilor Pascale, cu multe informatii 

referitoare la tehnicile de încodeiere a ouălor și cu rezultate 

deosebite ale elevilor: o varietate de oua încondeiate cu migală 

și măndrie”. 

( prof.Andrescu Daniela) 

 

- ”a fost o activitate deosebit de interesantă, iar modul în care 

coordonatorul din partea muzeului i-a îndrumat pe elevi a fost 

stimulativ, incitant și propice desfășurării unei ”activități de 

succes”; 

(prof. Vlad Carmen) 

 

 

 

C. Dovezi: 
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