
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN „ŞCOALA ALTFEL!”  

5-9 noiembrie 2018 

 

Creativitate, bucurie, conectare  

cu ajutorul unui meşteşug vechi de mii de ani  

- OLĂRITUL – 

 
A. FIȘA  ACTIVITĂŢII 

 
 

 

Unitatea de învățământ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”TÂRGOVIȘTE 

 

Adresa unităţii de învăţământ 

 

Târgovişte, Strada Maior Spirescu, nr. 1, jud. Dâmboviţa 

Nivelurile de învăţământ primar, gimnazial 

Numărul elevilor din şcoală 670 

Numărul cadrelor didactice din 

şcoală 

40 

Coordonatorul activităţii (nume 

şi prenume, funcţie, date de 

contact) 

Badea Clara Adriana, profesor pentru învăţământul primar, 

coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, Tel. 0733681241, e-mail: clara_badea@yahoo.com 

 

Titlul activității  Creativitate, bucurie, conectare cu ajutorul unui meşteşug vechi 

de mii de ani - OLĂRITUL  

 

Domeniul în care se încadrează 

 

artistic 

  

Scopul activității 

 

 

 Cunoaşterea meşteşugurilor şi tradiţiilor româneşti şi a 

rolului important pe care acestea îl au în viaţa oamenilor 

din cele mai vechi timpuri, modul cum acestea au dăinuit 

peste timp, precum şi descoperitea unor practici stravechi 

de prelucrare a lutului;  

 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin iniţiere în arta 

olăritului şi a decorării obiectelor din lut; 

 Formarea sentimentului de apartenenţă la neamul 

românesc; 

Obiectivele educaţionale ale 

activităţii 
 Învățarea mișcărilor de bază în olărit: centrarea, 

deschiderea vasului, înălțarea, subțierea pereților, folosirea 

instrumentelor de lucru, crearea formei finale a vasului, 

pictarea acestuia; 
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 Stimularea creativității, a simțului estetic și a gustului 

pentru frumos, prin realizarea unor decoraţiuni cu forme şi 

culori la alegere; 

 Îmbunătățirea abilităților motorii; 

 Dezvoltarea unor abilități de lucru manual; 

 Dezvoltarea simţului artistic; 

 Cunoaşterea şi promovarea meşteşugurilor poporului 

român; 

 Stimularea cooperării și a întrajutorării între elevi în scopul 

realizării unor produse finite;  

 Creşterea stimei de sine; 

Elevi participanţi 30 de elevi din clasa I A– prezenţă 100% 

Durata şi locul desfăşurării 

activităţii 

7.11.2018 – 2 ore - şcoală 

8.11.2018 – 2 ore - şcoală 

Descrierea activităţii 

 

 

 

    Activitatea a început cu prezentarea meșterului olar, domnul 

Nini Porojan, a aspectelor din viaţa lui care îi aduc fericirea. A 

urmat prezentarea fiecărui elev, a activităţilor care le aduc bucuria, 

a experienţelor nou trăite, a curiozităţilor pe care le au. 

    Elevii au vizionat un film despre meşteşugurile şi tradiţiile 

româneşti, evidenţiindu-se rolul important pe care acestea îl au în 

viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum au dăinuit 

peste timp, impactul asupra personalităţii oamenilor şi a păstrării 

identităţii naţionale. 

    Meşterul olar a prezentat povestea lutului, a realizării vaselor de 

lut, roata olarului şi modalitatea de utilizare a acesteia în scopul 

realizării vaselor de lut. A demonstrat paşii parcurşi în realizarea 

diverselor produse din lut: centrarea, deschiderea vasului, 

înălțarea, subțierea pereților, folosirea instrumentelor de lucru, 

crearea formei finale a vasului, uscarea, coacerea, pictarea 

acestuia. 

    Fiecare elev a modelat o bucată de lut, după care au lucrat la 

roata olarului, realizând diverse obiecte şi întrecându-se în 

demonstrarea unor abilităţi motorii. Vasele din lut au fost lăsate la 

uscat, urmând a fi pictate. 

     Elevii au decorat obiectele din lut, utilizând diverse tehnici 

decorative, elemente repetitive din linii şi puncte, punându-şi la 

încercare priceperea, imaginaţia, bunul gust. 

      Produsele activităţii au fost aprecite şi s-a realizat o expoziţie, 

ceea ce a adus fiecăruia bucuria şi mândria de a fi un meşteşugar 

român de cinste. 

 

Rezultatele activității 

 
 Învăţarea meşteşugului olăritului 

 Exersarea unor tehnici de lucru specifice artelor plastice 

 Dezvoltarea creativităţii 

 Atmosfera distractivă, pozitivă, plăcută 

 Dezvoltarea unor comportamente, precum încredere în sine 

și în ceilalți, răbdare, bucurie, pasiune, libertate și 

curiozitate; 

 Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate;  

 Produse finale obținute: obiecte din lut modelate de copii, 



 
 

 

 
 

obiecte din lut decorate, obiecte din lut realizate individual, 

obiecte din lut realizate în grup, simbolul clasei realizat din 

lut, expoziţie de obiecte din lut. 

 

Asigurarea continuităţii În cadrul acestei activităţi au fost descoperite adevărate talente 

care merită a fi valorificate. Meşterul olar, elevii din cadrul şcolii, 

părinţii şi profesorii au apreciat efortul, imaginaţia, lucrările 

elevilor. Părinţii au propus derularea unui curs opţional de olărit, 

organizarea unei tabere şcolare pentru învăţarea meşteşugurilor 

româneşti, organizarea unor excursii în diverse zone ale ţării unde 

elevii pot descoperi meşteşuguri locale ce dăinuie de sute de ani, 

care sunt foarte apreciate în ţară şi peste hotare şi care exprimă 

cultura şi identitatea poporului român. 

Motivaţia propunerii activităţii 

ca fiind cea mai bună 

Activitatea a fost considerată cea mai interesantă din 

săptămâna „Școala Altfel”, deoarece elevii au putut să-și exerseze 

abilitățile practice, atât de necesare în viaţa de zi cu zi şi s-a 

desfășurat într-o atmosferă prietenoasă, de libertate, favorizând 

comunicarea şi exprimarea în diverse moduri. 

Punctul forte al activității a fost stimularea creativităţii în 

realizarea propriilor produse, şcolarii mici devenind adevăraţi 

meşteşugari, continuatori ai tradiţiilor promovate de strămoşii 

neamului românesc secole de-a rândul. 

Un alt punct forte al acestei activități l-a reprezentat 

descoperirea unor talente care merită apreciate, promovate şi 

valorificate. 

Copiii au dovedit o reală atracție față de o temă inedită, au 

realizat obiecte 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  entuziasmul  lor. 

Atelierul dedicat meșteșugului olăritului și artei ceramice a fost 

o experiență magică, prin care o mână de lut s-a transformat în 

obiecte de o frumusețe aparte, dăruind bucurie tuturor elevilor, dar 

şi părinţilor.                       

Povestea lutului a fost depănată de meșterul Nini Porojan și de 

roata lui fermecată. Copiii s-au întrecut în creaţii artistice prin 

decorarea obiectelor din lut cu diverse motive, culori şi, mai ales, 

punând mult suflet. 

 

 
 

 

B. MĂRTURII ALE 

ELEVILOR/PROFESORILOR/PĂRINŢILOR 

REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ 
 

„Mi-a plăcut faptul că am luat contact cu lucruri despre care ştiam câte ceva doar din 

informaţiile puţine aflate din cărţi sau de pe internet!” (Ştefan, elev în clasa I A)  

 



 
 

 

 
 

„Să atingi lutul şi mai ales să-l modelezi, este o experienţă pe care nu o poţi uita uşor!” (Karina, 

elevă în clasa I A) 

 

“Când am avut lutul în mâinile mele, am avut impresia că acesta nu este o materie moartă, ci 

are o viaţă secretă care te inspără să-i dai o anumită formă!” (Rareş, elev în clasa I A) 

 

“Nu credeam că poate fi atât de emoţionant să devii pentru un timp aşa scurt un mic creator 

care dezvoltă o relaţie extrem de strânsă cu micile obiecte pe care le creează!” (Maria, elevă în clasa I 

A) 

 

“Am învăţat să iubesc pământul românesc! Am învăţat să iubesc frumosul!” (Antonia, elevă în 

clasa I A) 

 

“Sunt impresionată ce pot face nişte mâini atât de mici!” (Sânziana, părinte) 

 

“Nu credeam că un lucru atât de mic poate aduce atâta bucurie, zâmbet şi culoare pe chipul 

unui copil!” (Loredana, părinte) 

 

“Astfel de activităţi ar fi bine să se repete frecvent!” (Cătălin, părinte) 

 

 

“Pentru un moment am crezut că m-am întors în timp şi i-am revăzut pe strămoşii noştri!” 

(Adina, părinte) 
 

 

C. DOVEZI  ALE  ACTIVITĂŢII 

 

 

  

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  


