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În ultimii 10 ani, Liceul de Arte “Bălaşa Doamna” Târgovişte, a fost implicat în derularea 

multor proiecte extracurriculare, prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii,  finanţate de 
către Comisia Europeană. Unul dintre acestea a fost Parteneriatul Multilateral Comenius, intitulat 
„Legends of My Town”, instituţiile partenere provenind din: Croaţia, Turcia, Bulgaria, Polonia, 
Slovacia, Cehia, Spania şi Letonia. Proiectul și-a propus să-i determine pe elevi să facă muncă de 
cercetare, pentru a identifica cele mai interesante legende din orașul natal și, totodată, să descopere 
frumusețea legendelor țărilor partenere. 

Am intrat în acest proiect, întrucât am fost convins că toate activitățile vor avea un impact 
deosebit asupra elevilor și că eu, în calitate de profesor de arte plastice, voi putea să îi îndrum, în 
realizarea produselor finale, astfel încât ei să își pună în valoare abilitățile, calitățile, talentul 
artistic. De aceea, am avut o satisfacție profesională deosebită observând munca pe care acești 
elevi au depus-o și rezultatele excelente obținute, prin prisma acestor produse, în decursul a doi 
ani: pagina web a proiectului, colţul Comenius, prezentările oraşului şi ale şcolii, logo-ul 
proiectului, dicţionarul multilingvistic, e-book-ul. 

M-a impresionat plăcut interesul lor pentru cunoașterea unor aspecte ale istoriei și ale culturii 
orașului nostru, interes pe care și l-au manifestat în cadrul vizitelor de documentare pe care le-am 
realizat la Muzeul Județean de Istorie, Muzeul de Artă, Curtea Domnească și Turnul Chindiei. 
Urmarea acestor cercetări s-a materializat în conceperea unei broșuri, precum și a unei expoziții cu 
desene și picturi, care au ilustrat legende semnificative, cu o importanță istorică deosebită în 
trecutul poporului român.  

 

    
                                                                  

 
Mai mult decât atât, elevii au lucrat, sub o atentă îndrumare, la realizarea unei alte expoziții, 

care a cuprins lucrări ce au ilustrat legendele orașelor din care proveneau școlile partenere, în felul 
acesta reușind să-și pună în valoare calitățile artistice și talentul. Lucrând în acest proiect cu elevi 
de la profilurile Arte plastice și Arhitectură, am avut prilejul să le observ nu doar abilitățile, ci și 
capacitatea de analiză și sinteză, ambiția, inventivitatea, tenacitatea. I-am îndrumat pentru a crea 
postere cu eroii din legendele alese de ei, dar și benzi desenate, care să ilustreze scene din aceste 
legende. 



 

    
 

 
 
Foarte solicitantă, din punct de vedere artistic, a fost sarcina ce le-a revenit acestor 

adolescenți talentați de a crea ei înșiși legende și de a ilustra, prin postere, desene, picturi, eroii de 
legendă inventați.  

Poate cel mai dificil de realizat, dar și cel mai frumos produs creat de elevi a fost macheta 
proiectului. Foarte interesant a fost schimbul de păreri profesionale pe care l-am avut cu ei, despre 
modul  cum a trebuit concepută această machetă, astfel încât să ilustreze cât mai fidel legendele 
noastre locale. Am primit de la elevi idei extraordinare, iar prin sfaturile mele i-am încurajat să le 
pună în practică, să-și valorizeze abilitățile, talentul și să-și aducă aportul la realizarea finală a 
machetei.  

 
 

    
          

 
 
Am constatat că prin intermediul unui astfel de proiect extracurricular se poate face educație 

artistică de calitate și chiar se pot atinge obiective din curricula școlară. Elevii lucrează mai 
relaxat, fiindcă activitățile nu se mai desfășoară în sala de clasă, își spun mai ușor părerea, sunt 
mai creativi și se bucură de munca în echipă și de rezultatele ei.  

 
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al echipei de lucru din Liceul de Arte 

„Bălaşa Doamna”, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine. 


