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Prima întâlnire … 

Vineri, 01.09.2017 a fost prima întâlnire a celor dornici să se implice în 

proiectul Euroscola ” – lansarea proiectului şi explicaţii despre ce dorim noi să 

facem. 

Avem motive să ne lăudăm:  începem un nou proiect, anul şcolar 2017-2018 

deschizându-se  în forţă prin activităţi  axate pe promovarea unei instituții, 

evidențiind astfel cât de patrioți suntem. Ne dorim ca proiectul să promoveze 

Muzeul ‘’Ion Irimescu’’ din Fălticeni, întrucât este “mândria”orașului nostru,un 

muzeu demn de a fi promovat și cunoscut.Decizia noastră a mai fost influențată 

și de faptul că acest muzeu îi este închinat maestrului Ion Irimescu care a locuit 

și a trăit chiar în Fălticeni și care nu înceteaza nici după moartea sa să ne facă 

mândrii de realizarile sale,o onoare așadar. 

Am ales să participăm la acest proiect, pentru că vrem să facem cunoscute  

valorile orașului nostru! 

 

 

 



 

Din nou împreună …. 

 

Marți, 5.09.2017 are loc cea de-a  doua întâlnire din cadrul proiectului. 

Încercăm să folosim tot timpul liber pe care-l avem la dispoziție, inclusiv pauzele, 

pentru a putea discuta cât mai mult pe acest subiect și fiecare să știe cât mai 

bine ce are de făcut. Atmosfera mi s-a părut cu mult mai deschisă şi mai plăcută 

decât săptămâna trecută. Cred că, deşi nimeni nu vrea să o recunoască,  toţi am 

fost relativ emoţionaţi şi am avut reţineri faţă de ceilalţi la început. Dar astăzi 

am dezbătut ceea ce simţim şi mai exact cum am dori să ne implicăm în acest 

proiect, fiind ajutați de către domnul profesor, Bența Codrin. 

 

 

 



Responsabilități … 

 

Ne-am întâlnit din nou în următoarea zi cu noi idei și mai multă poftă de 

muncă. Ne-am bucurat să ne întâlnim cu domnii profesori coordonatori Bența 

Codrin și Bența Viorica cu ajutorul cărora am planificat activitățile viitoare. 

Fiecare a început să lucreze în domeniul în care se descurca cel mai bine, urmând 

apoi să dezbatem proiectul în mediul virtual. Fiecare dintre noi  s-a mișcat 

repede și eficient. Au existat și păreri contradictorii și dezbateri, dar în final 

fiecare s-a luptat pentru a ajunge la o formă finală de excepție, pană la urmă 

acesta a fost scopul nostru comun. 

 

 

 

 

 



Întâlnire cu  universul maestrului  

 

Este o zi mare! Ne 

întâlnim la muzeu pentru 

a afla micile secrete ale 

maestrului, Ion Irimescu. 

Aici suntem primiți cu 

căldură de către ghid, 

care ne captează atenția 

informandu-ne cu privire 

la viața și realizările 

acestuia dezvăluindu ne 

cele mai interesante 

aspecte.Timp de două ore am discutat despre opera și viața lui Ion Irimescu, 

rămânând profund impresionați de sacrificiile pe care le-a făcut acest om pentru 

a-și vedea visul îndeplinit. La sfârșit am programat un alt eveniment la muzeu, 

unde noi vom fi ghid pentru alți vizitatori.Suntem așdar foarte încantati întrucat 

ideile nu incetează să apară iar noi nu incetăm sa le punem în practica. 

 

 

 

 

 



Noi puncte de vedere 

Întâlnirile au loc în incita școlii, mai exact,în cabinetul de istorie al liceului. 

Avem toate materialele necesare și ne-am împărțit pe grupe pentru o muncă mai 

eficeintă și mai rapidă astfel încât: câțiva dintre noi s-au angajat să lucreze la 

pliante, alții la fluturașii pe care dorim să-i împărțim pentru a informa oamenii cu 

privire la alt eveniment pe care îl vom organiza,în parteneriat cu muzeul, însa de 

aceasta dată totul va fi coordonat de noi iar alții la planul de organizare al 

evenimentului,la modul în care lucruile vor decurge și informațiile pe care urma să 

le prezentăm. Unii din noi ne documentăm chiar sub privirea domnului profesor, 

iar alți doi elevi realizau un site web punând toate pozele făcute de noi în urma 

vizitei la muzeu. 

 

 

 

Întâlnirea iubitorilor de artă – 3 octombrie 2017 

 



Întâlnirea pasionaților de artă  

După multă muncă, stres, dăruire și devotament, în sfârșit suntem 

pregătiți pentru a face acest mic schimb de roluri cu ghidul muzeului. Considerăm 

că suntem informați cu privire la tot ceea ce este necesar pentru a-i învăța și pe 

ceilalți din jurul nostru. Chiar dacă totul era bine pus la punct, pentru o mai bună 

apariție ne-am gândit să facem o simulare în amfiteatrul școlii. Acolo am repetat 

fiecare cuvânt pe care urma să-l spunem, asigurându-ne că nu vom avea emoții și 

că totul va ieși bine. Am avut câțiva spectatori care au fost surprinși de munca 

depusă, motivându-ne să dăm tot ce putem, stârnindu-le astfel si lor curiozitatea 

și convingându-i să vină a doua zi la muzeu. 

 

 

 



Simpozion  Ion Irimescu – valoare locală și europeană 

 E o zi de toamnă aurie, iar noi îi primim cu drag pe cei care doresc să-și 

exprime dragostea față de opera monumentală a maestrului Ion Irimescu, apoi îi 

ascultăm cu interes și constatăm că o astfel de activitate chiar a fost binevenită 

și că este firesc să ne prețuim valorile și să le facem cunoscute. 

 

  

 

 

 

 

 



Concurs …. 

 Nu se putea să nu-i implicăm de iubitorii la un concurs ... cu premiii … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare și promovare 



 

Succesul a fost, bineînțeles, garantat, iar munca și-a spus cuvântul. 

Încurajările de la sfârșitul prezentării nu au încetat să apară ,iar vizitatorii 

păreau foarte încântați de cele auzite. A fost o experiență foarte frumoasă și 

de neuitat întrucat am avut ocazia măcar pentru o zi să-i învățăm pe ceilalți din 

jur ceea ce am acumulat și noi la rândul nostru. În următoarele zile ne-am ocupat 

de fluturașii pe care i-am împărțit prin tot orașul. I-am conceput foarte atent, 

deoarece ne doream mult să conțină informații utile și să pară interesante de 

citit. De asemenea, am avut grijă să le oferim oamenilor cărora le ofeream 

fluturașii și câteva informații cu privire la cine suntem și de ce facem 

asta.Incântarea li se putea citi pe chip,fapt ce a continuat să ne motiveze. 

 

 

 

  

Încântare …. 



 

Suntem din ce în ce mai încantați pentru că am reușit să facem tot ceea ce 

ne-am propus dar munca nu se termină 

aici.Continuăm să ne întânlim în fiecare zi 

în cabinetul de istorie și discutăm tot 

ceea ce trebuie pus la punct.Acum echipa 

este mult mai unită,ne-am ajutat unul pe 

celălalt și nu încetăm să ne oferim sfaturi 

atunci când e nevoie.Pentru că am ajuns 

să știm atât de multe și să-l cunoaștem 

chiar dacă nu mai este printre noi pe 

maestrul Ion Irimescu ne-am gândit să 

facem în cinstea lui o planșa și să 

incercăm să înghesuim cumva toate realizările sale dar și o scurtă biografie 

pentru necunoscători.Se pare că ideea noastră a fost și pe placul celorlalți 

pentru că după expunere a fost foarte citită și căutată. 

 

 

 

 


