CATEDRA DE EDUCAŢIE PLASTICĂ
„Artistul vede ceea ce alţii pot abia întrezări”
Leonardo da Vinci
Școala Gimnazială Nr. 1 oferă elevilor săi
un cadru adecvat desfășurării orelor de educație
plastică, clase mari cu mobilier ergonomic, aparatură
de proiecție a imaginilor și o bibliotecă cu un număr
destul de mare de cărți și albume de specialitate .
Toate acestea au suferit o îmbunătățire substanțială în
decursul celor 50 de ani, o modernizare și o aliniere
la cerințele predării artistice din anii 2000.

Pe parcursul celor 50 de ani de existență a
școlii, orele de educație plastică au fost predate de
către o serie de profesori de educatie plastică precum
domnul profesor Motoc Ioan, domnul profesor
Costache Nicolae, domnul profesor Bratan Ioan,
domnul profesor Tenie Bradean Răzvan, domnul
profesor Hangan Radu, domnul profesor Dănila
Bogdan, doamna profesor Pop Claudia, doamna
profesor Andreea Rus. Fiecare dintre aceste cadre
didactice au studii de specialitate în universitățile de
profil din diferite orașe ale României. O parte dintre
aceștia precum Bogdan Dănila, Claudia Pop, Radu
Hangan și Andreea Rus au participare activă și în
actvitatea , ceea ce aduce un plus de valoare orelor de
curs predate și un plus la prestigiul școlii.
În prezent, și ne referim la anul 2015, orele
de educație plastică sunt predate de doamna profesor
Andreea Rus. Doamna profesor Andreea Rus are
studii de specialitate la UAD Cluj-Napoca,
specialitatea pictură, grad didactic I și este doctor în
arte plastice și decorative din anul 2010. Pe lângă

activitatea în școală a participat la peste 60 de
expoziții colective naționale și internaționale, 15
expoziții de pictură personale în țară și străinătate, a
reprezentat România la Bienale Internationale de
pictură în Moldova, Polonia, Ungaria, Cehia,
Ucraina, Italia și a fost recompensată cu multe premii
la concursurile naționale și internaționale de pictură.
În urma educației primite în cadrul acestor
ore de creație artistică elevii și-au însușit o serie de
noțiuni de educație a gustului pentru frumos și de
dezvoltare a abilităților practic- artistice.
Școala a găzduit în fiecare an numeroase
expoziții de pictură ale elevilor și, prin profesorii săi
s-a incurajat dezvoltarea artistică a copiilor. Elevii au
primit în decursul anilor de studiu numeroase premii
și diplome în urma participării la concursurile de
specialitate la nivel
județean, național și
internațional.
Doar în ultimii zece ani elevii Școlii
Gimnaziale Nr. 1, Bistrița au fost recompensați cu
peste 100 de premii obținute în urma participării la
concursuri județene, regionale, naționale și
internaționale. Multe ar fi numele elevilor care merită
amintite, și nu numai ale celor care au primit premii,
ci și ale celorlalți copii pentru care arta a devenit o
componentă vie a vieții lor. Ne limităm totuși în a
menționa câteva dintre multele exemple de elevi
premianți, aceștia din urmă fiind doar o parte dintre
elevii cu premii în ultimii cinci ani : Hanes Sarah,
Săsărman Ioana, Pop Loredana, Rebreanu Iulia,
Vultur Alexandra, Toma Paula, Rus Bianca,
Căienar Bianca, Nedelea Adi, Ursa Paul,
Apavaloaiei Mihai, Marincut Rahela, Moldovan
Roxana, Poienar Patricia și mulți, mulți alții.
Acești copii talentați au
rezultate bune și la
învățătură, mulți dintre ei obținând premii și la alte
discipline, atât din domeniul realist, cât și din cel
umanist...
Prof. dr. Andreea Rus

