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JANdARMUL dIN MEdIUL RURAL îN 
MUzEUL îN AER LIbER dIN SIbIU

Nicolae adrian alexe* 

RURAL GENDARM IN OPEN AIE MUsEUM FROM sIbIU 

The article presents the cultural animation done in the open air museum from 
Dumbrava Sibiului during 2014, „Characters of the Villages – rural gendarm”. 
The animation aims historical reconstruction, the implementation of the con-
cept of „living museum”, public education and cultural diversification offered 
by the museum. The animation consists of the presence in the museum, during 
summer – season weekends, of a person dressed in an exact copy of the model 
1893 uniform of a rural gendarm from Romania. This work exemplifies the best 
sense of the museum: the scientific research is not confined to the publication 
of articles or books, for a specialized public, restricted, but is offered to all audi-
ences, from young children to grown men, who visit the museum.
Keywords: historical reconstitution, culural animation, uniform, rural gendarm, 
living museum
Cuvinte cheie: reconstituire istorică, animație culturală, uniformă, jandarm 
rural, muzeu viu

Muzeele, indiferent de profil, trebuie să ofere servicii culturale publicului. 
Aceste instituții nu pot exista dacă nu posedă patrimoniu, dar mai ales vizitatori. 
Provocarea dar și frumusețea muncii într-un muzeu constă în a comunica rezul-
tatele cercetării patrimoniului unui plublic variat ca vârstă și pregătire intelec-
tuală. Un concept modern care privește muzeele este acela de museum vivium 
–muzeul viu, asumat și implementat de către Muzeul ASTRA încă din anii ’90 ai 
secolului trecut și dezvoltat în ultimii 2 ani prin programul „Animă ASTRA!”. În 
cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului), parte a Complexului Național Muzeal ASTRA, acest concept 
a fost aplicat prin realizarea unor manifestări ca „Târgul creatorilor populari”, 
„Festivalul național al tradițiilor” și „Olimipada micilor meșteșugari”, spectacole 

* Muzeograf Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, e-mail:adrian_alexe1986@muzeulastra.com
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folclorice, târguri cu profil culinar, iar după anul 2012 până în prezent, și prin 
animații culturale. Toate acestea aduc satul și viața din trecut sub ochii vizitato-
rilor, diversifică oferta culturală a muzeului și înțelegerea patrimoniului de către 
public.

Animațiile culturale constau în prezența în muzeul în aer liber a meșterilor 
populari, mai ales în zilele de sâmbătă și duminică din sezonul estival, care rea-
lizează obiecte cu materiale și tehnici tradiționale „pe viu” și oferă posibilitatea 
publicului să realizeze și el același lucru. De asemea, oameni îmbrăcați în cos-
tume tradiționale de sărbătoare cântă muzică tradițională, iar „Târgul de țară” 
oferă posibilitatea de a gusta patrimoniul culinar. Toate acestea, alături de alte 
activități, dau viață satului de altădată, promovează patrimoniul cultural mate-
rial și imaterial; ele sunt de fapt activități normale pentru un muzeu în aer liber 
contemporan. Este de precizat aici că aceste manifestări, dacă nu sunt susținute 
și nu sunt unul din rezultatele cercetării știintifice, pot aduce prejudicii muzeului 
și calității actului cultural oferit publicului.

În anul 2014 Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA a venit cu o nouă 
surpriză pentru vizitatorii săi – o animaţie culturală prin care este reprezentat jan-
darmul rural, un personaj al statului, dar şi al satului din trecut, sau cum era o 
vorbă în perioada interbelică, unul dintre cei trei stălpi ai satului românesc din 
acea perioadă, alături de preot și învățător.

Vreţi să vedeţi cum arătau jandarmii rurali din România anilor 1895–1912? 
Vreţi să vedeţi culoarea numită în trecut „bleu-jandarm”, amintită în opere lite-
rare, dar uitată demult? Doriţi să vă fotografiaţi lângă „jăndarul” de altădată, 
temut dar şi respectat în satul bunicilor şi străbunicilor voştri? Veniţi în fiecare 
sâmbătă și duminică din sezonul estival, în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava 
Sibiului! Această animaţie culturală face parte din programul „Animă ASTRA”, 
care la rândul lui se încadrează în conceptul de „Muzeu viu”, așa cum am precizat 
anterior.

În perioada 1893–1949 în satele din România nu exista poliţie, ci jandarmeria 
rurală. Jandarmii aveau atribuţii mai importante şi mai multe decât actuala poli-
ţie rurală; pe lângă aceasta, jandarmul era un personaj al lumii satului, prezent 
în toate activităţile cotidiene, în mentalul colectiv şi în opere literare. Dacă portul 
popular era diferit de la o zonă etnografică sau chiar de la un sat la altul, uniforma 
jandarmului şi sutana neagră a preotului erau la fel în toată România, fiind un ele-
ment de unitate şi o parte a peisajului cotidian rural. Muzeul Civilizaţiei Populare 
Tradiţionale va reprezenta această temă prin reconstruirea unui post de jandarmi 
şi prin animaţii culturale prin care, în sezonul estival, în majoritatea sâmbetelor 
şi duminicilor, un reprezentant al muzeului va îmbrăca o copie fidelă a uniformei 
de jandarm rural. 

Uniforma a fost realizată pe baza cercetării de arhivă, a regulamentelor mili-
tare, a fotografiilor de epocă, a cărţilor poştale şi a altor surse documentare. 
Prima ţinută confecţionată este modelul 1893–1895 (confecționată până în anul 

Nicolae adrian alexe
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1912), a unui sergent de jandarmi şi reprezintă prima uniformă a jandarmeriei 
rurale din România. Acest tip de uniformă nu se mai găseşte în original în nici un 
muzeu militar sau de altă categorie din ţară. Descrierea ei detaliată a fost publi-
cată pe site-ul muzeului și va putea fi citită și în anuarul Muzeului, „Cibinium” 
2014. Animaţia a demarat în zilele de 21–22 iunie 2014, şi a continuat până la 
sfărșitul sezonului estival, urmând a fi extinsă şi în anii viitori.

La fiecare sfârşit de săptămână „jandarmul” (subsemnatul) a patrulat în 
muzeu echipat de fiecare dată altfel, pentru că există 3 ţinute, care se obţin prin 
schimbarea unor accesorii ale uniformei. În jandarmeria rurală, în anii 1893–1911, 
sergentul era un grad pe care îl purtau angajaţii (în epocă se numeau reangajați), 
iar funcţia corespunzătoare pentru acest grad era, până în 1908, acea de şef de 
secţie sau de pluton – comandatul jandarmeriei unei plăşi (subdiviziune terito-
rial-administrativă, intermediară între comună şi judeţ), iar anii 1908–1911 ser-
genţii erau şefi de post din fiecare comună rurală. Ulterior gradul va fi rezervat 
pentru trupa în termen.

Scopurile realizării acestei animații sunt:
1) Diversificarea activităţilor culturale realizate de muzeu și oferite publicu-

lui: întotdeauna noutățile atrag atenția publicului și pot aduce mai mulți vizita-
tori. Realizarea acelorași activități, an de an, poate duce la plictisirea turiștilor, 
de aceea acestea trebuiesc diversificate și extinse, totul având o bază științifică și 
fiind un rezultat al cercetării de cabinet sau de teren.

2) Punerea în practică a conceptului de „muzeu viu”: animația constă în 
patrularea în muzeu, mai ales în zona „Târgului de țară” și a cârciumii din satul 
Bătrâni a unui muzeograf îmbrăcat în replica uniformei – astfel, imaginea satului 
de la cumpăna secolelor XIX–XX este completată prin ilustrarea altui personaj din 
lumea rurală (prin biserica activă din muzeu avem reprezentat preotul, iar prin 
restul animațiilor, meșteșugarii).

3) Abordarea unei teme noi pentru muzeul în aer liber din Sibiu și a unei 
teme inedite pentru muzeele în aer liber din România. În țară există 4 asociații de 
reconstituire istorico-militară, care au ca studiu secolele XIX–XX: Asociația Tradiția 
Militară, Asociația „6 Dorobanți”, Asociația Deutsches Freikorps și Asociația 
Datina Străbună, dar nici una nu a realizat animații cu uniforme de jandarm rural. 
Această specialitate militară („armă”), jandarmeria rurală, se pretează muzeu-
lui în aer liber, prin tematica acestuia. De asemenea, prin cercetările efectuate, 
Muzeul ASTRA dezvoltă un subiect puţin abordat în România, uniformologia. 
Uniformele sunt o imagine a epocii în care au fost realizate, ilustrând chiar și blo-
cul politico-militar din care România făcea parte sau spre care tindea, uniformele 
copiind, mai mult sau mai puţin, uniforma armatei altui stat.

4) Legarea civilizației populare tradiționale de trecutul istoric. Din păcate, 
o scăpare a literaturii etnografice este faptul că aspectele legate de civilizație și 
cultură nu sunt corelate cu contextul istoric. Această animație istorică reprezintă 
o instituție care a interacționat cu satul românesc, într-o perioadă istorică clar 
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precizată. Uniforma rezalizată a fost purtată în România (Vechiul regat), între anii 
1893–1912, așadar și la răscoala din 1907, eveniment crucial din istoria modernă, 
legat de satul românesc.

5) Educarea publicului și oferirea de informații noi –animatorul oferă publicu-
lui interesat informații despre uniformă și instituția jandarmeriei, interacționând 
direct cu publicul – țintă, reprezentat de toți vizitatorii care calcă pragul muze-
ului în aer liber. Pe lângă informațiile de ordin istoric, turiștii învață utilitatea și 
valoarea materialelor naturale care se foloseau în trecut la confecționarea hai-
nelor și încălțămintei: uniforma este realizată din lână și postav, iar cizmele din 
piele. Pentru a satisface curiozitatea vizitatorilor care întrebau cum poate rezista 
jandarmul vara la temperaturi de 28–30 grade Celsius în uniforma groasă, închisă 
la gât și cu cizme, răspunsul primit era că „materialele naturale permit corpului să 
respire”. Astfel, este realizată educația pentru purtarea unor haine din materiale 
naturale, prin demonstrația practică a beneficiilor utilizării lor. Educația se face 
astfel prin interacțiunea directă dintre angajatul muzeului și vizitatori, fiind și o 
modalitate de sondare a reacțiilor publicului.

Majoritatea publicului din muzeu a reacționat plăcut surprinsă la vederea 
uniformei, dorind să se fotografieze alături de jandarm și de a pune întrebări. 
Mulți bărbați își aminteau de stagiul militar sau de concentrările de mai tărziu, iar 
cei mai în vărstă, care au copilărit în mediul rural, de șeful de post din comună. 
Uniforma este folosită și la realizarea ghidajelor pentru public, sau la primirea 
unor delegații importante. Animația nu are loc strict în muzeul în aer liber, ci și la 
alte activități la care muzeul ASTRA este organizator sau participant – ca „ASTRA 
Film Festival” sau Festivalul de istorie militară de la Fundata și Râșnov.

Această activitate exemplifică cel mai bine rostul unui muzeu: cercetarea şti-
inţifică nu se rezumă numai la publicarea unor articole sau cărţi, pentru un public 
de specialitate, restrâns, ci este oferită întregului public, de la oameni maturi 
până la copiii mici, care trec pragul muzeului. Prin acurateţea ştiinţifică cu care 
este realizată copia uniformei după original, Muzeul ASTRA arată respectul pen-
tru publicul vizitator şi pentru adevărul istoric; totodată, acesta diversifică gama 
de activităţi culturale pe care le oferă vizitatorilor, dar completează şi tematica 
muzeului.

Prezentul articol a prezentat doar animația culturală „Personaje din lumea 
satului – jandarmul rural”, mai ales aspectele de educație muzeală ale acesteia. 
În alte articole științifice și volume realizate de către Muzeul ASTRA va fi detaliat 
subiectul jandarmeriei rurale din punct de vedere al celorlalte aspecte (istoria și 
descrierea științifică a uniformelor, organizării, a mentalului colectiv referitor la 
jandarmi etc.).
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Legenda ilustrațiilor 
Fig 1. Carte poștală reprezentând doi caporali de jandarmi rurali din România, în ținută 

de serviciu (în tunică, cel din stânga, în manta cel din dreapta), datată în anul 1912. 
Militarii poartă uniformele model 1893, confecționate până în anul 1912.

Fig. 2. Pictură datată 1901 – sergentul călare este un jandarm rural, în uniformă de serviciu 
model 1893, iar cel de jos un jandarm pedestru (jandarmii pedeștri erau numai în 
orașele Iași și București la început de secol XX).

Fig.  3. Grad inferior, jandarm rural, fotografie realizată între anii 1893–1912. Tunica pe 
care o poartă este identică cu cea folosită la animația culturală din Muzeul ASTRA.

Fig.  4. Jandarmul din Muzeul ASTRA, în ținuta de ceremonie, la „Olimpiada micilor 
meșteșugari”, august 2014.

Fig. 5. Jandarmul din Muzeul în aer liber, în ținuta zilnică, interacționând cu turiști străini, 
iulie 2014.

Fig. 6. Jandarmul în ținuta de serviciu, la „Festivalul internațional de istorie militară” de 
la Fundata și Râșnov, septembrie 2014.

Fig. 7. Jandarmul în ținuta zilnică, la defilarea din centrul Sibiului organizată în cadrul 
„ASTRA Film Festival”, 11 octombrie 2014, foto Răzvan Prislopeanu.
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ATELIERE PRACTICE LA MUzEUL ASTRA 
dERULATE îN CAdRUL PROgRAMULUI 

Să ştii mai multe, Să fii mai bun!

Raluca Ioana andrei* 

Liliana Oprescu** 

PRACTICAL wORKshOPs IN ThE AsTRA MUsEUM wIThIN 
ThE PROGRAM To know more, To be beTTer! 

The week 7th–11th of April 2014 was dedicated to extracurricular and nonaca-
demic educational activities that were unfolded within the program called 
Different School Week: To know more, to be better! (‘Şcoala altfel: Să ştii mai multe, 
să fii mai bun’!) The purpose of this program is to involve all pre-school children, 
pupils and teachers in activities that respond to their various interests and pre-
occupations, in order to showcase their talents and skills in various fields as well 
as to stimulate their participation in various actions and non-formal contexts.
Pupils and teachers having visited the ASTRA National Museum Complex from 
Sibiu have taken part in a series of interactive activities, from thematic guided 
tours inside the pavilion and open-air exhibitions to attractive workshops (mak-
ing knotted bracelets, painting on wood traditional households, painting icons 
on glass), activities that facilitate acquiring ethnographic knowledge and devel-
oping practical skills.
Keywords: practical workshops; guided tours; Different School Week, non-formal 
education
Cuvinte cheie: ateliere practice, Şcoala altfel, educaţie non-formală

Săptămâna 7–11 aprilie 2014 a fost dedicată activităţilor educative extra-
curriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Școala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari, a elevilor 
și a cadrelor didactice, în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor 

* Pedagog de muzeu CNM ASTRA, Sibiu, e-mail:raluca.andrei@muzeulastra.com
** Muzeograf CNM ASTRA, Sibiu, e-mail:lilyoprescu@yahoo.com
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diverse, să pună în valoare talentul și îndemânarea acestora în diferite domenii, 
nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea 
lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

Cea de-a treia ediție a programului național de activități extrașcolare inti-
tulat Să știi mai multe. Să fii mai bun!, desfășurat anul acesta în perioada 7–11 
aprilie 2014, a oferit elevilor și profesorilor care au trecut pragul Complexului 
Național Muzeal ASTRA din Sibiu o serie de activități interactive, de la ghidaje 
tematice în expozițiile pavilionare și în cea în aer liber, la ateliere atractive, care 
să dea participanților posibilitatea de a-și însuși cunoștințe etnografice și de a-și 
dezvolta abilitățile practice.

   

   

   
Programul educaţional al Complexului Naţional Muzeal ASTRA

Raluca Ioana andrei, Liliana Oprescu
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Atelierele practice din cadrul cabinetului de educație muzeală se realizează 
cu scopul de a dezvolta atât abilităţile practice ale copiilor, deprinderile şi ima-
ginaţia, cât şi de a pune în valoare patrimoniul etnografic existent. Elevii îşi însu-
şesc astfel, cu o mai mare uşurinţă, termeni şi noţiuni noi, învaţă importanţa şi 
semnificaţia patrimoniului, învaţă să-l preţuiască şi să-l respecte. Astfel, am pro-
pus în acest an ateliere precum confecţionarea brăţărilor înnodate cu sprijinul 
meșterului popular prof. Rodica Ispas din Avrig, județul Sibiu, pictarea pe lemn 
a gospodăriilor tradiționale, atelier realizat cu sprijinul specialiştilor Muzeului 
ASTRA, pictarea icoanelor pe sticlă îndrumați de meșterul iconar Mirela Moldor 
din Avrig, județul Sibiu. 

Luni, 7 aprilie 2014: 
orele 900–1100 → Atelier de Brăţări înnodate, participanți clasa a III-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”; 
orele 1130–1330 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa I, Colegiul Național 
„Octavian Goga”; 
orele 1400–1600 → Atelier de pictură pe sticlă participanți clasa a VII-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”;

Marți, 8 aprilie 2014: 
orele 900–1100 → Atelier de Brăţări înnodate, participanți clasa a IV-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”;
orele 1130–1330 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa I, Colegiul Național 
„Octavian Goga”; 
orele 1400–1600 → Atelier de pictură pe sticlă participanți clasa a IX-a, Liceul 
Tehnologic „Avram Iancu”;

Miercuri, 9 aprilie 2014: 
orele 900–1100 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți elevii Școlii Gimnaziale din 
Șelimbăr, județul Sibiu; 
orele 1130–1330 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa a IV-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”; 
orele 1400–1600 → Atelier de Pictură pe sticlă participanți clasa a V-a, Școala 
Gimnazială nr. 18;

Joi, 10 aprilie 2014: 
orele 900–1100 → Atelier de Brățări înnodate, participanți elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 2; 
orele 1130–1330 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa a III-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”; 
orele 1400–1600 → Atelier de Pictură pe sticlă participanți clasa a X-a, Liceul 
Economic Transilvania din Târgu Mureș;
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Vineri, 11 aprilie 2014: 
orele 900–1100 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa pregătitoare, Școala 
Gimnazială nr. 4; 
orele 1130–1330 → Atelier de Pictură pe lemn, participanți clasa pregătitoare, 
Colegiul Național „Octavian Goga”;

   
Atelier pictură pe sticlă

   

   
Ateliere de pictură pe lemn – gospodării tradiționale
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Atelier confecţionat brăţări înnodate

După fiecare atelier participanții au vizitat expoziția permanentă a Muzeului de 
Etnografie Universală „Franz Binder” – Din cultura şi arta popoarelor lumii. Accesul 
la expozițiile permanente și temporare, precum și ghidaje de specialitate au fost 
oferite și celorlalte grupuri de elevi, care au ales să participe fără programare.

Astfel, s-au realizat vizite ghidate în expoziția de bază a Muzeului de Etnografie 
Universală „Franz Binder”, Din cultura și arta popoarelor lumii, expoziție inaugu-
rată la 18 mai 1993, expoziţie ce face cunoscut publicului diferite aspecte de cul-
tură, civilizaţie şi artă ale popoarelor extraeuropene. Vizitatori programați: marți 
8 aprilie 2014, ora 1000 → Grupa mare, Grădiniţa nr. 16; miercuri, 9 aprilie 2014, ora 
1000 → clasa a VI-a, Liceul „Ioan Lupaş” din Sălişte, județul Sibiu; ora 1200 → elevi de 
la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeş, județul Alba; vineri, 11 aprilie 2014, 
ora 1000→ Grupa mare, Gradinița nr. 28 din Sibiu. 

La Casa Artelor ghidajele s-au realizat în cadrul expoziției LVMEN EST OMEN. 
Arta, istoria și spiritualitatea iluminatului artificial, o expoziţie ce a pus în valoare 
bogăţia şi evoluţia corpurilor de iluminat pe cele cinci continente, prin interme-
diul unei selecţii de fotografii şi documente de epocă şi a mai mult de 300 de 
piese, din Antichitate şi până la apariţia electricităţii. Lămpile, lanternele şi can-
delabrele prezentate publicului îşi regăsesc dimensiunea globală, care cuprinde 
funcţia practică, estetică şi câteodată chiar cea ludică. Interactivitatea multime-
dia a expoziţiei a devenit posibilă datorită Swiss Web Academy (Sibiu). Cu ajuto-
rul unei tablete sau a unui smartphone, elevii au avut acces la secvențe filmate, ce 
ilustrau modul de funcționare al celor mai reprezentative obiecte și instalații de 
iluminat din cadrul expoziției. Participanţi: marți 8 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a 
VII-a, Colegiul Național „Octavian Goga”; miercuri, 9 aprilie 2014, ora 1130 → clasa 
a IV-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”; vineri, 11 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a 
IV-a Școala Gimnazială nr. 4.

La subsolul Casei Hermes elevii au avut ocazia să viziteze expoziţia document 
Picu Pătruţ. Ultimul mare miniaturist al Europei unde au fost prezentate aspecte 
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ale vieţii şi creaţiei renumitului poet, pictor şi miniaturist, prin intermediul unor 
panouri reprezentând imagini din creaţia sa, prin manuscrise copiate şi ilustrate 
de acesta şi printr-o suită de obiecte ţărăneşti din Săliştea Sibiului, locul naşterii 
şi copilăriei sale. Activităţile s-au desfăşurat după cum urmează: marți 8 aprilie 
2014, ora 1100 → clasele I A și I B, Colegiul Național „Octavian Goga”; joi, 10 aprilie 
2014, ora 1100 → clasa I și clasa a III-a, Școala Gimnazială nr. 2;

Oferta Complexului Național Muzeal ASTRA a inclus și ghidaje tematice în 
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului: Drumul Morii, Prelucrarea lemnului, 
Gospodării de olari și prelucrarea textilelor, precum și Traseul pivelor și Etno Tehno 
Parc.

Drumul morii: luni, 7 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a III-a și clasa a IV-a, Liceul 
de Artă Sibiu; marți, 8 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a IX-a, Liceul Tehnologic „Avram 
Iancu”; vineri, 11 aprilie 2014, ora 1200 → clasa a IV-a, Școala Gimnazială nr. 6; 

Prelucrarea lemnului: miercuri, 9 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a VII-a, Colegiul 
Național „Octavian Goga”;

Gospodării de olari și prelucrarea textilelor: marti, 8 aprilie 2014, ora 1000 → 
clasa a IX-a, Colegiul Tehnic Cibinium; miercuri, 9 aprilie 2014, ora 1100 → clasa a 
X-a, Colegiul Tehnic Cibinium; joi, 10 aprilie 2014, ora 1000 → clasa a IX-a și clasa a 
X-a Colegiul Tehnic Textil; 

Traseul pivelor și etno Tehno Parc: clasa a X-a, Liceul Economic Transilvania 
din Târgu Mureș;

Evenimentul a fost promovat prin pliante dedicate, pe site-urile instituţiei şi 
pagina de socializare (https://www.facebook.com/ pedagogie.muzeala?fref=ts) 

De asemenea, s-au cuantificat 80 apariţii în presa on line, 12 apariţii în presa 
tipărită, s-au acordat 10 ştiri şi interviuri radio şi 9 interviuri TV.

Din punct de vedere statistic se poate observa din graficele de mai jos intere-
sul elevilor şi cadrelor didactice pentru vizitele ghidate, cât şi cele mai atractive 
ateliere practice. Astfel, vizitarea sectorului morărit din Muzeul în aer liber a bene-
ficiat într-o mai mare măsură de interesul celor mai multe şcoli, fiind programate 
7 clase de elevi. Prezenţa a numeroase monumente în cadrul sectorului şi descri-
erea explicită a principiilor de funcţionare, susţinută de prezenţa angrenajelor, au 
determinat creşterea numărului de vizitatori. Cea mai puţin interesantă pentru 
elevi a fost expoziţie Picu Pătruţ. Ultimul mare miniaturist al Europei, tocmai dato-
rită caracterului pur teoretic al expoziţiei.

În ceea ce priveşte atelierele practice, pictarea pe lemn a modelelor de gos-
podării tradiţionale a beneficiat de prezenţa a peste 200 de elevi, fiind prezente 
un număr de 7 clase. 
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Amenajarea expoziţiei

Atelierul de construit puzzle cu reprezentarea gospodăriilor din muzeu a fost 
în mai mică măsură cerut de elevii participanţi datorită dificultăţii sale şi a costu-
rilor puţin mai ridicate a materialelor. Însă rezultatele obţinute au fost deosebit 
de importante din punct de vedere educaţional. 

Ateliere realizate: Pictură icoane pe sticlă, Pictură pe lemn gospodării tradiţi-
onale, Confecţionat brăţări înnodate, Construit şi pictat puzzle din lemn; 

Total participanti ateliere: 435;
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Vizite tematice în expoziţiile pavilionare cu programare: 9; Număr partici-
panţi cu programare la vizite tematice: 270; 

Vizite tematice în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului cu programare: 8; 
Număr participanţi cu programare: 240; 

Total vizitatori grupuri organizate: 3.320; 
Total participanţi la activităţi educaţionale, vizite ghidate, cu şi fără progra-

mare: 5.296;

   

   

Complexul Naţional Muzeal ASTRA mulţumeşte tuturor părinţilor şi cadrelor 
didactice care aleg să transmită noilor generaţii valorile culturale autentice, tra-
diţiile şi obiceiurile moştenite.
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CU şI dESPRE CARAgIALE. ExPOzIţIE 
TEMPORARă şI ACTIvITATE EdUCAţIONALă 

Luminiţa anghelescu* 

Dana Ilie**

“wITh AND AbOUT CARAGIALE”. TEMPORARy 
ExhIbITION AND EDUCATIONAL ACTIVITIEs

Every year, on the last day of January, the National Museum “Curtea Domnească” 
from Târgovişte organizes a cultural event that brings together local officials- 
students and teachers. In a unanimous accord, everyone pays tribute in their 
way and through their involvement to the greatest Romanian playwright whose 
work still relates to our real life. This year, in commemoration of the 162-year 
anniversary of the writer’s birth, we organized a cultural event which consists of 
a temporary exhibition and a contest with the theme “With and about Caragiale”.
Keywords: anniversary, playwright, Caragiale, temporary exhibition, competition.

Cuvinte cheie: aniversare, dramaturg, Caragiale, expoziţie temporară, concurs

În fiecare an, în ultima zi a lunii ianuarie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea 
Domnească” Târgovişte organizează o manifestare culturală care reuneşte ofici-
alităţi locale, elevi şi profesori, pentru ca într-un acord unanim, să aducă fiecare 
în felul său şi prin activitatea pe care o desfăşoară, un omagiu, celui mai mare 
dramaturg român, a cărui operă, are corespondenţe în viaţa noastră reală. Şi anul 
acesta, cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la naşterea scriitorului, am organizat 
o manifestare culturală, concretizată într-o expoziţie temporară şi un concurs cu 
tema „Cu şi despre Caragiale”

Prin intermediul unor fotografii, realizate după: cărţi poştale, timbre şi afişe 
ale operelor sale, jucate în premieră sau pe marile scene ale lumii, expuse în 
Casa memorială „I. L. Caragiale”, din localitatea natală, omonimă, am încercat 

* Muzeograf Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte, e-mail:luminita_anghe-
lescu@yahoo.com 

** Muzeograf Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte
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să ilustrăm în expoziţia temporară „Cu şi despre Caragiale”, succesul de care s-a 
bucurat scriitorul încă din timpul vieţii. Totodată, au fost prezentate în expoziţie 
şi ediţii princeps, rare şi aniversare ale operelor sale, dar şi fotografii şi corespon-
denţă personală.

Pentru că de peste un secol, spectatori din întreaga lume râd în hohote la 
reprezentarea pe scenă a pieselor sale devenite celebre, fiindcă subiectele lor, 
au fost şi continuă să fie actuale, ne-am hotărât să râdem în hohote şi de această 
dată. Actorii pieselor sale au fost elevii de la Şcoala nr. 1. „I. Al. Brătescu-Voineşti” 
şi Şcoala nr. 2. „Vasile Cârlova” din Târgovişte, care, în ziua vernisajului expoziţiei 
au participat la un concurs.

Invitaţii de onoare la această manifestare culturală au fost două grupuri de 
elevi de la Şcoala Specială din Târgovişte. De altfel, şcolile participante la concurs 
au reprezentat fiecare câte un grup de copii de la Şcoala Specială. Mai mult decât 
atât, copiii de la cele două şcoli au hotărât ca premiile obţinute de ei să fie dăruite 
copiilor de la Şcoala Specială.

Prima probă a concursului, „Cei mai buni actori” a constat în interpretarea 
unor fragmente din schiţele, „D-nul Goe”, „Vizită” şi „O inspecţiune” de către ele-
vii Şcolii nr 1, „Bubico”, „Five o’clock” şi „Examenul anual”, revenindu-le celor de 
la Şcoala nr. 2.

Pentru buna desfăşurare a acestei probe, am realizat împreună cu colegii 
mei, trei decoruri: un vagon de tren, pentru schiţele „D-nul Goe” şi „Bubico”, un 
salon, pentru „Vizită” şi „Five o’ clock” şi o sală de clasă, pentru „Examenul anual” 
şi „O inspecţiune”. Totodată, am participat la selectarea micilor actori, la repeti-
ţiile care s-au desfăşurat atât la şcoală, cât şi la muzeu şi i-am consiliat în ceea ce 
priveşte alegerea vestimentaţiei .

La finalul probei ne-a fost imposibil să desemnăm o şcoală sau măcar o 
echipă câştigătoare, toţi copiii dovedind calităţi remarcabile de actori, dar, mai 
mult decât atât, au dovedit că au spirit de echipă, sunt competitivi şi ştiu să dăru-
iască: hohote de râs tuturor celor care au asistat la reprezentările lor, dar şi pre-
miile cu care au fost răsplătiţi şi pe care le-au dăruit elevilor de la Şcoala Specială.

Pentru cea de-a doua probă, „Ce ştim despre Caragiale”, am selectat câte o 
echipă formată din 5 copii de la fiecare şcoală, care au trebuit să răspundă unui 
test cu întrebări referitoare la viaţa şi opera scriitorului, un interes deosebit stâr-
nindu-le ultimul punct din test, în care, copiii au trebuit să recunoască replici şi 
personaje caragialiene. Echipele de la ambele şcoli au fost destul de bine pregă-
tite, astfel că, şi la această probă, aceştia au obţinut punctajul maxim.

Ultima probă, „Lumea lui Caragiale” de desene inspirate din personajele lui 
Caragiale ne-a surprins datorită numărului mare de participanţi, 100 de elevi de 
la cele două şcoli. A fost motivul pentru care am decis să organizăm cu aceste 
desene, expoziţia „Lumea lui Caragiale” care a stârnit interesul vizitatorilor din 
ziua vernisajului, dar şi după, expoziţia fiind deschisă publicului, timp de o lună 
de zile.

Luminiţa anghelescu, Dana Ilie
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Câştigătorii acestei probe au fost de această dată, desemnaţi de către copii. 
Astfel, cele trei desene câştigătoare ale elevilor de la Şcoala nr. 2 „I. Al. Brătescu-
Voineşti” au fost alese de către elevii de la Şcoala nr 1. „Vasile Cârlova” şi invers. 
Bineînţeles, toţi cei şase câştigători ai acestei probe au vrut să dăruiască premiile 
obţinute, colegilor de la Şcoala Specială. 

Considerăm că atât elevii implicaţi în activitate, cât şi cei care au asistat, au 
învăţat într-un mod plăcut, fără constrângeri, o mică parte din opera marelui scri-
itor, dar, mai mult decât atât, au învăţat cât este de frumos să dăruieşti celor care 
au mai puţin decât tine.
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Amenajarea expoziţiei

   
Realizarea decoraţiunilor

   
Vernisajul expoziţiei
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Domnul Goe

   
Bubico

   
Vizita
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Five o’clock

   
O inspecţiune

   
Examenul anual
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A doua probă a concursului: Ce ştim despre Caragiale

    
Proba de desen: Lumea lui Caragiale
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ATELIERUL dE ICONOgRAfIE

Marinela Loredana Barna*

ThE ICONOGRAPhy wORKshOP

In the period 4 February to 22 April 2013 was held în Muresenilor’s House 
Museum the iconography workshop sustenained by Mrs. Nicoleta Suciu. The 
icons resulted in those eight meetings were part of an exhibition that lasted two 
weeks. After the exhibition, the students have taken their icons.
Keywords:museum education, iconography workshop

Cuvinte cheie: educaţie muzeală, atelier de iconografie. 

În prezent, oferta educațională a Muzeului „Casa Mureșenilor” din Brașov 
cuprinde 9 ateliere pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal, cu tematici diferite. 
Atelierele au ca subiecte istoria scrisului, a vestimentației în secolul al XIX-lea, a 
publicității, alături de jurnalism, dansul ROMANA, jocuri și legende, restaurarea 
documentelor și desenul.

În anul 2012 un tânăr artist plastic, Răzvan Malanca, a propus muzeului nos-
tru realizarea unui atelier de iconografie tradițională adresat elevilor din ciclul 
gimnazial. Atelierul a fost inclus și bugetat în anul 2013, dar din păcate, partene-
riatul propus nu s-a mai realizat.

Deși muzeul este o casă memorială, propunerea a fost acceptată prin crearea 
unei legături cu un membru al familiei Mureșianu. Elena Mureșianu (1862–1924), 
căsătorită cu dr. Aurel Mureșianu (1847–1909)1, a urmat cursurile Școlii de Arte și 
Meserii ce funcționa pe lângă Muzeul Austriac pentru Artă și Industrie din Viena. 
Pe lângă tablourile ce pot fi văzute în muzeu, realizate în manieră academistă, 
Elena a pictat și iconostasul2 bisericii din Dobolii de Jos ce cuprinde 19 icoane.3

* Muzeograf, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, e-mail:marinelabarna@yahoo.com
1 Sanda-Maria Buta, Dr. Aurel Mureșianu și mișcarea memorandistă, p. 9–11
2 Vasile Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, ediția a II-a, p. 250–251
3 Radu Popica, Activitatea artistică a Elenei Mureșianu, în Țara Bârsei, serie nouă, nr. 7 din 2008, 

p. 233
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Atelierul a fost preluat de doamna Nicoleta Suciu. Absolventă a Facultății de 
Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității Transilvania Brașov, a activat, în 
anul 2006, alături de domnul profesor Ioan Sorin Apan în cadrul Minisatului „Sf. 
Andrei” cu care a participat la diferite festivaluri de artă populară organizate de 
Muzeul Țăranului Român și Muzeul Satului din București. 

Doamna Nicoleta Suciu, începând cu anul 2007, coordonează atelierul de 
iconografie (45 de copii) înființat în cadrul parohiei „Carpați” Brașov. Cu acești 
copii a participat la festivaluri și expoziţii, cele mai recente fiind Festivalul 
„Suflet Transilvan” și expoziția „Artă și spiritualitate ortodoxă” de la Dusseldorf, 
Germania, din decembrie 2012. 

Schimbarea artistului coordonator a dus şi la schimbarea categoriei de bene-
ficiari. Astfel, beneficiarii acestui atelier au devenit 10 liceeni ai Colegiului Naţional 
„Unirea” Braşov. În baza parteneriatului dintre muzeu și colegiu, s-a stabilit ca în 
perioada 4 februarie – 22 aprilie 2013 elevii să participe la atelier cu o frecvență 
bilunară. Elevii, însoțiți de doamna profesor Gabriela Borșan, au plătit taxa de 
pedagogie muzeală stabilită prin Hotărârea 258/20.12.2012 de către ordonatorul 
de credite, Consiliul Județean Brașov. Muzeul a pus la dispoziţia participanţilor 
spaţiul muzeal, materiale auxiliare necesare şi personal specializat, asigurând 
totodată desfăşurarea activităţilor în condiţii optime şi de siguranţă.

În cadrul primelor întâlniri, elevilor le-a fost prezentat un scurt istoric al icoa-
nelor. Acestea au apărut încă de la începutul creştinismului, iar în secolul al IV-lea 
este atestată documentar cinstirea sau cultul lor. Teologia sau doctrina icoanelor 
a fost stabilită de către Biserică prin Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 
anul 787, tradiţia atribuind Sfântului Apostol și Evanghelist Luca primele repre-
zentări iconografice ale Maicii Domnului.

Pentru țăranul român la loc de cinste au fost icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul, cea a Mântuitorului, Sfânta Treime, a sfinţilor protectori precum Sfântul 
Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, Sfântul Dimitrie, Sfântul Haralambie, 
dar și reprezentări mai complexe, precum Maica Domnului cu Proorocii, Maica 
Domnului cu Apostolii și prăznicare cu scene din viața Mântuitorului Iisus Hristos.

În timpul celor 8 ședințe, elevii au parcurs etapele realizării unei icoane pe 
sticlă:

1. Alegerea modelului.
2. Alegerea suportului – în cazul nostru sticlă. 
3. Pregătirea suportului – sticla a fost curățată cu spirt sau alcool industrial 

pentru a fi degresată.
4. Realizarea izvodului (model/tipar) – acesta s-a realizat prin trasarea contu-

rului cu creionul pe o coală de hârtie de calc.
5. Trasarea conturului pe sticlă – s-a întors izvodul (pe dos/„în oglindă”), s-a 

așezat sticla peste izvod și s-a trasat conturul și inscripțiile cu litere chirilice sau 
latine, pe sticlă, cu pensula. S-a folosit pigment negru și emulsie de ou. După 
această etapă s-au lăsat să se usuce bine vopseaua. 

Marinela Loredana Barna
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6. Trasarea „luminilor” cu culoarea albă.
7. Prima culoare cu care s-a început colorarea icoanei a fost culoarea pielii. A 

urmat apoi pictarea propriu zisă a icoanei cu celelalte culori.
8. Aplicarea foiței de aur.
9. Înrămarea – rama simplă, lată și de culoare închisă. 
Lucrările (icoanele pe sticlă) rezultate în cadrul atelierului au fost expuse în 

spațiul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov timp de 2 săptămâni în perioada 21 mai 
– 3 iunie 2013. 

Expoziția a fost centrată pe tematica pascală și a avut ca teme: Maica 
Îndurerată, Maica tânguindu-se, și scene din Săptămâna Patimilor: Cina cea de 
Taină, Răstignirea lui Iisus, Punerea în mormânt, Învierea Domnului. S-au folo-
sit drept modele icoanele originale din renumitele centre de la Nicula, Scheii 
Brașovului și Făgăraș. Expoziția a fost întregită de RUGĂCIUNEA ICONARULUI: 
„Doamne Iisuse Hristoase, luminează și învață mintea, sufletul și cugetul robului 
(numele) Tău și fă ca mâna lui să zugrăvească fără de prihană și fără de greș chipul 
Tău, al Preacuratei Maicii Tale și al tuturor sfinților Tăi și izbăvește-l pe el de cel 
rău, ca să urmeze Ție în poruncile Tale, prin mijlocirea Preacuratei Maicii Tale, a 
Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca și a tuturor sfinţilor Tăi. Amin.”

La încheierea expoziției, lucrările (icoanele pe sticlă) au fost înmânate auto-
rilor (elevilor).
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Aspecte din timpul atelierelor
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dISCRIMINAREA, REPER AL 
EdUCAțIEI INTERCULTURALE

Vasilica Elena Berghia* 

LA DIsCRIMINATION COMME REPèRE DE L’éDUCATION INTERCULTURELLE 

L’article présente une étude de cas, réalisée à la suite des étapes dévelopées 
dans le cadre d’un atelier intitulé Stop à la discrimination, maintenant!
Mots clé: éducation, musée, discrimination

Cuvinte cheie: educaţie, muzeu, discriminare

În general în instituţii publice, şcoli, centre culturale sunt cultivate medii 
favorabile excluderii sociale.

Muzeul este locul unde publicul vine pentru a se delecta, pentru a se informa, 
pentru a-şi lărgi orizontul de cunoştinţe, pentru a cunoaşte mai bine – prin inter-
mediul exponatelor – valori istorice, culturale, religioase. 

* Muzeograf, Muzeul Turnu Roşu, Sibiu, e-mail:elenaberghia@yahoo.com
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Astăzi muzeul a devenit agent de distribuire a informaţiei, modelator de opi-
nii şi mentalităţi, atitudini, prin cultivarea de exemplu a unei atitudini tolerante, 
conştientizarea valorilor umane, acceptarea diversităţii culturale, etnice şi culti-
varea respectului faţă de semeni în cadrul unor ateliere de lucru, sesiuni de infor-
mare, schimburi interculturale. 

Din păcate în zilele noastre spre exemplu cazul lui Bercea Mondialul ajunge în 
opinia publică să „etnicizeze” fenomenul infracţional şi să perpetueze stereotipu-
rile. Motiv pentru care avem cu toţii sarcina de a contribui la o societate tolerantă, 
care are la bază valori comune, precum acceptare şi atitudini constructive.

Prejudecăţiile sunt atitudini subiective faţă de anumite entităţi care nu sunt 
bazate pe argumente logice.

Stereotipurile exprimă generalizările produse de mintea noastra şi care 
duc de regulă la formarea unor modele de gândire schematice ce provoacă 
discriminarea. 

Probabil cu totii devenim în viaţă fie victima prejudecăţilor sau chiar autorul 
acestora alteori.

Discriminarea se defineşte ca fiind: „orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, 
infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu 
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen-
tale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi 
cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.” 

Aceste atitudini pot fi diminuate prin sesiuni şi ateliere precum cel pe care il 
propun mai jos.

FIsA: FĂ UN PAs ÎNAINTE
Tema: Discriminare şi xenofobie, sărăcie, drepturile omului în general
Număr de participanţi: Minim 10, maxim 30 persoane
Durata: 90 minute
Obiective:
– Promovarea compasiunii faţă de cei care sunt diferiţi.
– Conștientizarea existenţei inegalităţii de șanse în societate.
– Stimularea înţelegerii posibilelor consecinţe personale ale apartenenţei la 

anumite minorităţi sociale sau grupuri culturale.
Materiale: 
– Fișe de prezentare a rolurilor 

Vasilica Elena Berghia
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– Un spaţiu liber (coridor, sală mare sau în exterior)
– Muzică relaxantă.
Pregătire:
– Citește instrucţiunile cu atenţie; analizează lista de „situaţii și evenimente” 

și adapteaz-o la grupul cu care lucrezi.
– Pregătește fișele de prezentare a rolurilor, câte una pentru fiecare 

participant.
– Copiază foaia (adaptată), de mână sau la un fotocopiator, decupează bile-

ţelele și împăturește-le. 
Instrucţiuni:
1) Creaţi o atmosferă calmă cu muzică relaxantă pe fundal sau roagă-i pe 

participanţi să facă liniște.
2) Distrbuiţi fișele de prezentare a rolurilor la întâmplare, câte una fiecărui 

participant. Spune-le să le păstreze pentru ei și să nu le arate altcuiva.

FIȘE DE ROL – de distribuit participanţilor
Ești mamă necăsătorită și șomeră.
Ești fiica directorului băncii din localitate, studiezi economie la universitate.
Ești fiul unui emigrant chinez care are o afacere profitabilă în domeniul 

fast-food.
Ai 19 ani și ești fiul unui fermier dintr-un sat din sudul ţării.
Esti o tânără de 17 ani, de etnie romă (ţigancă), care nu a terminat școala 

primară.
Ești fiica ambasadorului american în ţara în care locuiești.
Esti o prostituată de vârstă mijlocie și ești infectată cu virusul HIV.
Ești soldat în armată și efectuezi serviciul militar obligatoriu.
Ești un muncitor ieșit la pensie de la o fabrică de încălţăminte.
Ești prietena unui tânăr artist care este dependent de droguri.
Ești profesor șomer și locuiești într-o localitate a cărei limbă nu o cunoști.
Ești proprietarul unei companii de import-export de succes.
Ești o fată arabo-musulmană, locuiești cu părinţii, care sunt persoane foarte 

religioase.
Ești fiul preotului din orașul în care locuiești. 
Ești o persoană cu deficienţe care nu se poate deplasa decât în cărucior.
Ești o persoană de etnie găgăuză și lucrezi într-o organizaţie în capitală.
Ești un imigrant ilegal din Uganda.
Ești o persoană care nu are unde locui.
Ești un tânăr absolvent care își caută loc de muncă.
Ești fotomodel de origine romă.
Ești președintele unei organizaţii de tineret al unui partid politic ce se află la 

guvernare.
Ești un activist al unei organizaţii ce reprezintă minorităţile sexuale.
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situaţii și evenimente:
Citiţi cu voce tare următoarele situaţii; lăsaţi timp participanţilor să facă un 

pas înainte și să reușească să se uite în jur să vadă unde se situează faţă de ceilalţi: 
– nu ai avut niciodată probleme financiare serioase; 
– ai o locuinţă decentă, cu linie telefonică și televizor; 
– consideri că limba, religia și cultura îţi sunt respectate în societatea în care 

trăiești; 
– consideri că opinia ta în probleme sociale și politice contează și că părerile 

îţi sunt ascultate; alte persoane te consultă în diverse probleme; 
– nu îţi este teamă că te-ar opri poliţia;
– știi cui să te adresezi dacă ai nevoie de un sfat sau ajutor; 
– nu te-ai simţit niciodată discriminat/ă din cauza originii tale; 
– beneficiezi de protecţie socială și medicală corespunzătoare necesităţilor 

tale; 
– îţi permiţi să mergi în vacanţă o dată pe an; 
– poţi invita prieteni la masă în casa ta; ai o viaţă interesantă și ești optimist/ă 

în privinţa viitorului;
– simţi că poţi studia și practica profesia pe care ţi-o dorești;
– nu îţi este teamă că poţi fi agresat/ă sau atacată pe stradă sau în mass-

media; poţi vota la alegerile naţionale și locale; 
– poţi sărbători cele mai importante evenimente religioase cu rudele și prie-

tenii apropiaţi; 
– poţi participa la seminarii internaţionale organizate în străinătate; 
– te poţi duce la cinema sau teatru cel puţin o dată pe săptămână nu te temi 

pentru viitorul copiilor tăi;
– îţi cumperi haine noi cel puţin o dată la trei luni;
– te poţi îndrăgosti de cine vrei;
– simţi că îţi este apreciată și respectată competenţa în societatea în care 

trăiești;
– internetul îţi este accesibil și folositor. 

3) Rugaţi-i să se așeze – de preferinţă jos la podea – și să își citească pentru 
sine fișele de prezentare a rolului.

4) Spuneţi-le să intre în rol, să își găsească un nume. Pentru a-i ajuta, citiţi-le 
câteva din întrebările de mai jos. Faceţi o pauză după fiecare dintre ele pentru a le 
lăsa timp să reflecteze și să își construiască o imagine despre ei și viaţa lor:

– Ce fel de copilărie ai avut? În ce fel de casă ai locuit? Ce jocuri ai jucat? Cu ce 
se ocupau părinţii tăi?

– Cum se desfășoară viaţa ta de zi cu zi în prezent? Cum îţi petreci timpul cu 
ceilalţi? 
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– Ce faci dimineaţa, după-amiaza și seara?
– Ce stil de viaţă ai? Unde locuiești? Cât câștigi pe lună? Ce faci în timpul 

liber? Ce faci în vacanţă?
– Ce îţi place și de ce te temi?

5) Rugaţi participanţii să facă liniște absolută și să se așeze unul lângă altul 
(ca pe linie de start).

6) Spuneţi-le că urmează să le citiţi o listă de situaţii și evenimente. De fiecare 
dată când răspund „da”, trebuie să facă un pas înainte. În rest, stau pe loc și nu 
înaintează. 

7) Citiţi situaţiile cu voce tare, câte una pe rând. Între ele faceţi o pauză pen-
tru a lăsa timp participanţilor să facă un pas înainte și să reușească să se uite în 
jur să vadă unde se situează faţă de ceilalţi.

8) La sfârșit, fiecare trebuie să observe care este poziţia sa finală. Lasaţi-i 
câteva minute pentru a ieși din rol, înainte de debrifarea în grup. 

Debrifare și evaluare:
Întrebaţi-i mai întâi pe participanţi ce părere au despre cele petrecute, cum 

li s-a părut activitatea, discutaţi apoi despre problemele ridicate și despre ce au 
învăţat.

Cum s-au simţit pășind înainte?
În ceea ce îi privește pe cei care au pășit înainte de multe ori, când au început 

să observe că alţii nu înaintează la fel de repede?
A avut cineva impresia că au existat momente când drepturile lor de bază au 

fost ignorate?
Întrebaţi participanţii dacă știu ce roluri au avut ceilalţi (în această parte a 

activităţii permiteţi participanţilor să dezvăluie rolurile pe care le-au avut).
Cât de ușor sau dificil le-a fost să joace diversele roluri? Cum și-au imagi-

nat că este persoana al cărei rol l-au jucat? De unde s-au inspirat ca să-și creeze 
situaţiile?

Reflectă în vreun fel acest exerciţiu societatea? În ce mod?
Care drepturi ale omului sunt avute în vedere pentru fiecare dintre roluri? 

Poate cineva să spună că nu i-au fost respectate drepturile omului sau că nu a 
avut acces la aceste drepturi?

Care ar fi primii pași ce ar putea rezolva inegalităţile din societate?
Recomandări pentru formator/moderator:
La început, în etapa de imaginaţie, este posibil ca unii participanţi să spună că 

știu puţine lucruri despre viaţa persoanei al carei rol trebuie să îl joace. Spuneţi-le 
că nu contează și că trebuie să își folosească cât mai mult imaginaţia.
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Forţa acestei activităţi constă în impactul pe care îl are mărimea distanţei 
dintre participanţi, în special la sfârșit când ar trebui să fie o distanţă mare între 
cei care au înaintat și cei care au rămas pe loc sau au făcut doar câţiva pași. Pentru 
a mări impactul, este important să adaptezi rolurile pentru a reflecta din viaţa 
participanţilor. Când faci acest lucru, adaptează rolurile astfel încât doar câţiva 
participanţi să poată face pași înainte (și anume, să poată răspunde „da”)

Același lucru este valabil dacă ai un grup mare și trebuie să creezi mai multe 
roluri.

Pe parcursul dezbaterii și evaluării este important să vezi cum au aflat partici-
panţii despre personajul pe care au trebuit să îl interpreteze. Pe baza experienţei 
personale sau din alte surse de informare (ştiri, cărţi, glume etc.)? Sunt siguri că 
informaţiile şi imaginile pe care le au despre personaj sunt de încredere? În felul 
acesta, poţi prezenta modul în care funcţionează stereotipurile și prejudecăţile.

sugestii pentru continuarea activităţii:
În funcţie de context, puteţi invita reprezentanţi ai unor grupuri care pledează 

în favoarea anumitor minorităţi culturale, etnice sau sociale să vorbească grupu-
lui după ce finalizaţi activitatea. Aflaţi de la invitaţi care sunt problemele pentru 
care se luptă în prezent și cum participanţii pot să ajute. O asemenea întâlnire 
faţă în faţă ar putea fi o ocazie să abordaţi sau să analizaţi câteva din prejudecă-
ţile și stereotipurile care au ieșit la iveală pe parcursul discuţiei. 

Deşi nu conştientizăm, prejudecăţile dau naştere comportamentelor nega-
tive, injuste faţă de anumite persoane şi discriminării, ce presupune îngrădirea 
unor drepturi precum egalitatea de şanse, libertatea etc.
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zILELE EUROPENE ALE 
PATRIMONIULUI LA MUzEU

Daniela-Ramona Botoș* 
Petru-Vasile Istrate**

EUROPEAN hERITAGE DAys AT ThE MUsEUM 

Once a year, during the mounth of September, 50 countries of Europe celebrate 
European Heritage Days (EHDs), at the initiative of the Council of Europe and 
European Union. The 2014 edition celebrated at the Natural Sciences Museum, part 
of Mureș County Museum, on the 8h of October, was dedicated to the “Glodeni stag” 
which is one of the world’s most beautiful deer-trophy, who got the golden medal 
therefore considered a national pride. 7th grade students from the National College 
“Alexandru Papiu Ilarian” of Târgu-Mureș took part at this event accompanied by 
their coordinator, phd. professor Petru-Vasile Istrate. The documentary presented 
in the museum’s educational activities room, intended to consolidate and enlarge 
the scolastic plan book in terms of biology sciences. The museology teaching 
workshop was structured on two levels based on invoting teaching methods with 
movable cultural patterns (carpatin deer-trophy, mammal skulls,  fossil remains of 
mammals,   exhibited in the museum’s main exhibition) and puzzle pieces.
Keywords: European Heritage Days, carpatin deer-trophy, mammal skulls 
Cuvinte cheie: Zilele Europene ale Patrimoniului, trofeu de cerb carpatin, cranii 
de mamifere

„Zilele Europene ale Patrimoniului” (Z.E.P.) sunt organizate în fiecare an, 
în septembrie, în întreaga Europă, la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a 
Uniunii Europene. 

„Zilele Europene ale Patrimoniului” s-au bucurat de un succes răsunător încă 
de la prima ediţie, care a avut loc în anul 1999. Aproximativ 20 de milioane de 

* Şef secţie, Secţia de Ştiinţele Naturii, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, e-mail: botos.
dana@gmail.com

** Profesor Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureş, e-mail:forest_dog_yellow@
yahoo.com
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vizitatori sunt atraşi în fiecare an de cele peste 30 000 de obiective care pot fi vizi-
tate cu ocazia evenimentului. 

Obiectivele „Zilelor Europene ale Patrimoniului” sunt următoarele: 
– sensibilizarea cetăţenilor europeni cu privire la bogăţia şi diversitatea cul-

turală a Europei;
– crearea unei atmosfere de stimulare a mozaicului bogat al culturilor 

europene;
– combaterea rasismului şi xenofobiei şi favorizarea unei toleranţe mai mari 

în Europa şi în afara frontierelor naţionale;
– sensibilizarea publicului larg şi a autorităţilor publice despre necesitatea de 

a proteja patrimoniul cultural împotriva noilor ameninţări;
– invitarea Europei să răspundă provocărilor sociale, politice şi economice cu 

care se confruntă. 
În scopul de a armoniza totalitatea iniţiativelor naţionale şi regionale şi de 

a le unifica sub un drapel european comun, în 1991 au fost definite mai multe 
principii:

– trebuie să se desfăşoare în luna septembrie, la un sfârşit de săptămână;
– permit marelui public să viziteze, în întreaga Europă, monumente şi situri la 

care de obicei nu au acces;
– edificiile deschise pe parcursul anului pot participa în cadrul unui program 

cu activităţi speciale, cum ar fi vizite ghidate, expoziţii, concerte, conferinţe;
– vizitele trebuie să fie gratuite sau să propună tarife preferenţiale;
– programul „Zilelor Europene ale Patrimoniului” trebuie să prevadă organi-

zarea activităţilor speciale cu implicarea publicului larg şi, în special, a tinerilor şi 
copiilor de vârstă şcolară;

– toate ţările participante sunt solicitate să utilizeze denumirea oficială 
„Zilele Europene ale Patrimoniului”. 

Din 1999, „Zilele Europene ale Patrimoniului” au un slogan permanent: 
„Europa, un patrimoniu comun”.

Ediţia din anul 2014 a fost sărbătorită de Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul 
Muzeului Judeţean Mureş în data de 8 octombrie 2014 şi a fost dedicată trofeului 
de cerb carpatin de la Glodeni, un motiv de mândrie naţională.

Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Judeţean 
Mureş, facebook-ul Muzeului Judeţean Mureş şi al Secţiei de Ştiinţele Naturii, 
Institutul Naţional al Patrimoniului, internet, materiale publicitare tipărite (afiş, 
pliant tip semn de carte) (Fig.: 1, 2) şi prin mass-media: comunicat de presă 
(Anexa.1), articole de presă, precedate de descinderea reprezentanţilor mass-
media la eveniment.

Au fost invitaţi elevii clasei a VII-a B de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu 
Ilarian” din Târgu-Mureş, coordonaţi de către domnul prof. dr. Petru-Vasile Istrate.

S-a urmărit:
– creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate;

Daniela-Ramona Botoș, Petru-Vasile 
Istrate
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– accesul la colecţiile muzeului;
– valorificarea patrimoniului muzeal;
– formarea apetitului şi reflexului pentru activităţile de pedagogie muzeală;
– atragerea copiilor spre activităţile muzeale şi transformarea muzeului într-

un colaborator al şcolii;
– potenţarea competenţelor şi capacităţilor teoretice şi practice ale copiilor 

și elevilor;
– asigurarea unei oferte educative inedite, ca alternativă a celei realizate în 

şcoli;
– crearea unui cadru de activitate stimulativ, în care copiii şi elevii să-şi 

manifeste şi să-şi dezvolte creativitatea şi inventivitatea, inclusiv prin munca în 
echipă;

– maximizarea potenţialului formativ al spaţiului muzeal.
Activitatea a constat într-o videoproiecție și un atelier de pedagogie muzeală 

(Fig. 3).
Filmul, „Cerbul de Glodeni”, prezentat în Sala de activităţi de pedagogie muze-

ală, a urmărit consolidarea şi completarea cunoştinţelor din programele şcolare 
pentru disciplinele de biologie şi a fost structurat astfel:

– familia Cervidae – generalităţi;
– creşterea coarnelor; 
– excepţii: cervide fără coarne: Moschus (cerbul moscat) (4 specii) și Hydropotes 

(cerbul de apă chinezesc);
– extreme: cel mai mic reprezentant al familiei – cerbul moscat, iar cel mai 

mare – elanul;
– date despre alcătuirea corpului, biotop, hrană, structură socială, comporta-

ment, reproducere, duşmani, întrebuinţările coarnelor;
– cerbi fosili (Megaceros);
– ierarhizarea cerbilor după coarne (cerb de 12/13);
– caracteristicile unui trofeu de cerb;
– vânătoarea de cerbi;
– evaluarea şi omologarea trofeelor de vânătoare.
Atelierul de pedagogie muzeală a fost structurat în două etape. 
Prima etapă s-a desfăşurat în expoziţia de bază a muzeului, unde elevii, fami-

liarizaţi deja cu părţile componente ale unui trofeu de vânătoare, au privit cu alţi 
ochi trofeul de cerb carpatin expus, medaliat cu aur, considerat de specialişti ca 
fiind unul dintre cele mai frumoase din lume, au recunoscut criteriile care valo-
rizează trofeele de vânătoare, precum şi ierarhizarea cerbilor după numărul de 
ramuri ale coarnelor, aşezarea lor pe prăjină, existenţa sau lipsa coroanei. De ase-
menea, au putut admira şi alte tipuri de cranii de mamifere, în Sala „Flora şi fauna 
judeţului Mureş”, în vitrina „Cranii şi dentiţii”, precum şi resturi fosile de la alte 
mamifere decât cerbul gigant: mamutul lânos, rinocerul lânos, ursul de peşteră, 
expuse în Sala dedicată paleontologiei. 
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A doua etapă a atelierului s-a desfăşurat în Sala de activităţi de pedagogie 
muzeală, unde elevii au reconstituit, prin puzzle… cerbi.

Au fost utilizate cu predilecţie metode activizat – participative: expunerea, 
conversaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, învăţarea cu ajutorul 
modelelor.

S-au folosit următoarele resurse materiale:
– bunuri culturale mobile din patrimoniul muzeului (trofeul de cerb carpa-

tin din expoziţia de bază, craniile de mamifere din Sala „Flora şi fauna judeţului 
Mureş”, din vitrina „Cranii şi dentiţii”, precum şi resturi fosile de la alte mamifere 
decât cerbul gigant: mamutul lânos, rinocerul lânos, ursul de peşteră, expuse în 
Sala dedicată paleontologiei;

– aparatură audio-vizuală: laptop, video-proiector, ecran de proiecţie;
– materiale xeroxate: fişe de lucru;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase zoologice, determinatoare etc.

Concluzii
Scopul principal al acestei activităţi, de valorificare a patrimoniului muzeal, 

a fost îndeplinit cu succes, colecţiile muzeale constituind resurse pentru educaţia 
formală, nonformală şi informală (Anexa.2).

Anexa 1: Comunicat de presă: Zilele Europene ale Patrimoniului la muzeu

Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş organizează 
miercuri, 8 octombrie 2014, la orele 8,30, la sediul său din Târgu-Mureş, de pe 
strada Horea nr. 24, o activitate de pedagogie muzeală, cu ocazia Zilelor Europene 
ale Patrimoniului.

Ediţia din acest an are ca temă „Renaşterea patrimoniului cultural”, context 
în care, la muzeu, va fi celebrat trofeul de cerb carpatin de la Glodeni, un motiv de 
mândrie naţională.

Sunt invitaţi să participe elevii clasei a VII-a B de la Colegiul Naţional „Alexandru 
Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, coordonaţi de domnul prof. dr. Petre Istrate.

Anexa 2: extras din „Caietul de impresii al muzeului”
„Am participat cu interes la activitatea Zilele Europene ale Patrimoniului, 

împreună cu elevi de la Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian, clasa a VII-a B. 
Am urmărit prezentarea doamnei muzeograf Dana Botoş, prezentare legată de 

trofeul de cerb carpatin adăpostit de Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele 
Naturii.

Vă doresc multe activităţi interesante şi pe viitor şi un număr cât mai mare de 
vizitatori.”

prof. dr. Istrate Petru
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Fig. 1: Afişul evenimentului

Fig. 2: Pliant tip semn de carte
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Fig. 3: Aspecte din timpul desfășurării activităților
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T-AvESbAxTALO! Să fII fERICIT, Să AI 
NOROC! şCOALA dE vARă dE CULTURă 

ROMANES îNTR-UN MUzEU ETNOgRAfIC

Oana Burcea*

T-AVEs bAxTALO! bE hAPPy! ROMA sUMMER 
sChOOL IN AN EThNOGRAPhIC MUsEUM 

ASTRA National Museum located in Sibiu, south of Transylvania has organized in 
the last two years an event for and with Roma people. T-aves baxtalo! is a wish 
met very often in the Roma communities from all over the world. The aim of the 
summer school is to make an active interaction between Roma, which present 
the traditions and the public which receives and try an information or a custom. 
The activities of the summer school were culinary workshops, photo exhibi-
tions, dance and music workshops, a Roma evening, a shoe class and methods 
from the nonformal education. 
Keywords : roma, roma people, summer school, methods, acceptance
Cuvinte cheie: rromi, rromanes, şcoală de vară, metode, acceptare

2013 a fost anul când Complexul Naţional Muzeal ASTRA a dorit să întâmpine 
vizitatorii cu o schimbare în programele sale cu şi pentru rromi. Clasicele târguri 
de meşteşuguri, expoziţiile cu bunuri din patrimoniul material sau din colecţia 
de fotografie au fost incluse şi îmbunătăţite cu noi momente inspirate din cultura 
rromilor. Scopul noului eveniment muzeal era acela de a face posibilă o interac-
ţiune activă între rromi, care îşi prezintă tradiţia şi public, care primeşte şi pro-
bează o informaţie sau o cutumă. 

Obiectivele vizează: 
• îmbunătăţirea accesului publicului la patrimoniul cultural al rromilor prin 

organizarea de ateliere practice, expoziţii cu fotografie veche, discuţii, dezbateri 
despre cultura rromilor; 

* Muzeograf C.N.M. ASTRA Sibiu,e-mail: oana.burcea@muzeulastra.com
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• valorificarea patrimoniului 
imaterial din viaţa comunităţilor 
de rromi prin deprinderea unor 
dansuri rromanes; 

• combaterea stereotipurilor 
şi a prejudecăţilor prin interme-
dierea unor întâlniri între rromi 
şi persoane de alte etnii; îmbună-
tăţirea opiniei publice cu privire la 
rromi, prin stârnirea toleranţei şi a 
empatiei; 

• stimularea participării rro-
milor la viaţa culturală, socială, 
educaţională a comunităţii locale 
prin atragerea în programe de 
afirmare identitară;

• realizarea unui dialog direct 
între rromi şi publicul vizitator, 
prin demonstraţiile tradiţionale 
de meşteşugărie, muzică şi artă 
culinară.

Astfel a fost creată şi conce-
pută T-aves baxtalo! Şcoala de vară de cultură rromanes. 

Prima provocare a fost aceea de a descoperi un titlu simplu, uşor de reţinut 
şi în limba rromanes. Dintre îmbinările de cuvinte cunoscute de specialiştii sibi-
eni amintim: Miśto avilăn! (Bine ai venit!), Baxt te del o Del! (Să-ţi dea Dumnezeu 
noroc!), T-aves baxtalo! (Să fii fericit, să ai noroc!), Te aves sasto! (Să fii sănătos!) 
sau Ʒ a Devleça! (Mergi cu Dumnezeu!). Câteva precizări privind transcrierea fone-
tică se impun. În limba rromanes literele de mai jos au următoarea pronunţie: ś 
[ş], ă [ia], x [h], Ʒ [ j], ç [s].

Toate cele de mai sus sunt câteva dintre expresiile uzuale ale rromilor de pre-
tutindeni, din toate neamurile. Aceste urări se spun de fiecare dată când se întâl-
nesc două persoane, în împrejurări obişnuite sau la botezuri, nunţi, aniversări. 
Sintagma cea mai des întâlnită în comunităţile de rromi din România este Te aves 
baxtalo! (te aves) – Să fii fericit, să ai noroc!, ea exprimând bucurie şi transmite 
de fiecare dată o stare de bun augur. Ea este spusă cu zâmbetul pe tot chipul şi e 
imposibil ca cel căruia i se adresează să nu se lase contaminat de înţelesul său. 
Mai rar se aude salutul de Bună ziua, sau dacă este întrebuinţat, nu i se oferă ace-
laşi spaţiu şi însemnătate precum norocul şi sănătatea. 

O dată stabilit titlul, s-a continuat cu stabilirea activităţilor şi atelierelor 
care vor atinge scopul şi obiectivele programului muzeal. Într-un spaţiu cultural 

Oana Burcea
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precum cel al Sibiului, se remarcă interferenţele între toate etniile de aici, de la 
atestarea documentară a oraşului de pe Cibin, anul 1911. Astfel, saşii, românii, 
rromii şi ungurii, etniile cele mai numeroase, vieţuiesc de peste 800 de ani pe 
teritoriul de la poalele Munţilor Lotru-Cindrel, unde au avut mai mult legături 
de natură socială. Personalul instituţiei sibiene consideră că intermedierea unor 
întâlniri culturale între persoane din etnii diferite pot ameliora starea de necu-
noaştere şi de tensiune creată de diverşi factori.

Activităţile desfăşurate în cele două ediţii ale şcolii de vară au fost: expoziţii 
de fotografie etnografică şi contemporană, ateliere de dans şi muzică, de împletit 
părul, ateliere culinare, lecţie de potcovit, meşteşuguri, seara rromanes şi metode 
din educaţia nonformală (cafeneaua publică, biblioteca vie).

Pentru susţinerea activităţilor acestui eveniment, Muzeul ASTRA a colaborat 
cu comunităţi de cortorari, rudari/băieşi, ceaunari, căldărari, fierari şi dansatori 
din judeţele Sibiu, Vâlcea, Mureş, Olt. Prima ediţie a avut un caracter internaţio-
nal prin participarea unui artist fotograf din Norvegia, îmbogăţind aleile muzeului 
în aer liber din Dumbrava Sibiului cu imagini ale rromilor de mari dimensiuni. 

Încă din perioada pregătirilor s-a lucrat cot la cot cu cortorarii, rromi din 
sudul Transilvaniei, care au susţinut atelierele culinare, cele de împletire a părului 
şi seara rromanes. Ei, femeile în mod deosebit, au contribuit cu idei de organizare 
şi prezenţă activă. Aceasta a fost o acţiune organizată de muzeu cu actori vii, cu 
poveşti spuse sau intuite. 

Expoziţiile de fotografie în aer liber fac parte din întâmplările aşa zis statice şi 
au fost compuse din imagini de epocă ale rromilor din colecţia muzeului, imagini 
recente din cercetările de teren şi o retrospectivă a primei ediţii, pozele fiind dăru-
ite participanţilor după consumarea evenimentului. 

De departe atelierul cel mai atractiv a fost acela al gastronomiei. Târgul de 
ţară, locaţia atelierelor, a oferit logistica necesară pregătirii unui astfel de moment, 
bucătarii lucrând la foc continuu pe durata celor două zile. Preparatele provin din 
cultura cortorarilor, natura lor fiind una simplă, cu ingrediente de bază. Ciorba de 
carne şi orez cu mămăligă sau pâine, tocana de cartofi cu pui, clătitele de dovle-
cei, tocana de maţe, varza scăzută, floştoroage, cu mămăligă, popenta – prăjitura 
cortorarilor şi pureceii (mămăligă rece trecută prin grăsime) au trezit curiozitatea 
tuturor. Responsabilă de amestecul ingredientelor şi a mobilizării asistenţilor a 
fost o cortorăriţă din Ighişu Vechi, judeţul Sibiu, care şi-a arătat abilitatea de socă-
ciţă, ca pe vremurile când „şapte feluri de mâncare făceam la o nuntă”. 

La atelierele de dansuri şi muzică, de meşteşuguri, de împletire a părului, 
lecţia de potcovit, participanţii şi publicul au reuşit să creeze un dialog, oferind 
unul altuia o parte din bogăţia spirituală şi descoperind căi fireşti de comunicare. 
Fetele tinere au avut rolul de actriţe principale în „filmul” împletirii părului, „coa-
fând” fiecare persoană conform tradiţiei lor, cu două plete pe spate, întrepătrunse 
de panglici viu colorate. Părul femeilor este pus la mare preţ, este întruchiparea 
feminităţii şi frumuseţii, el nefiind niciodată tuns, zi de zi pieptănat. Cât e fată 
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poate umbla cu capul descoperit, cu pletele pe spate, în momentul măritişului, 
părul este acoperit de batic, iar cele două plete sunt legate între ele, semn ca fata 
e măritată, că nu mai e fată mare.

Dintre metodele care au mai fost puse în practică la şcoala de vară dar şi la 
alte manifestări culturale în care au fost implicaţi rromii, amintim de metodele 
din educaţia nonformală, care au sporit gradul de interes şi de cunoaştere, atât a 
ascultătorului cât şi a personajului cu rol principal. 

Metoda biblioteca vie 
Biblioteca Vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită – cititorii vin și împru-

mută cărți pentru o perioadă limitată de timp. După ce au citit cărțile, le retur-
nează în bibliotecă. Există însă  un aspect important. Cărțile din biblioteca vie 
sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu 
prejudecăți sau stereotipuri (de gen, vârsta, etnie, rasă, religie etc.).

Biblioteca Vie iși propune să promoveze respectul pentru drepturile omului 
și demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei, să 
stimuleze dialogul între oameni.

Biblioteca Vie încurajează audienţa să reflecteze asupra propriilor prejude-
căţi şi stereotipuri. Credem că fiecare dintre noi are prejudecăţi sau stereotipuri 
de care este conștient şi pe care le recunoaște în anumite contexte, dar în altele 
este posibil să nu le identifice. Este foarte uşor să avem prejudecăţi şi stereotipuri 
faţă de un grup de persoane aflat la mare distanţă de noi, dar este şi mai greu să 
menţinem aceste prejudecăţi atunci când intrăm în contact direct cu cineva faţă 
de care avem prejudecăţi şi putem observa şi o altă perspectivă.

“Cartea” aleasă are o poveste de spus şi poate interacţiona cu cititorii. În anul 
2014, “cărţile” au fost “Fieraraul student”, protagonist fiind un tânăr dintr-o fami-
lie tradiţională care şi-a depăşit condiţia, când, în acelaşi timp, a muncit la fierărie 
pentru a se putea întreţine în facultate. Ce-a de-a doua “carte” a fost “Cortorarii. 
Povestea lor” unde Elisabeta Clopotar a relatat fragmente din tradiţia neamului 
său, exemplificând fiecare cutumă istorisită.

Metoda Cafeneaua publică 
Cafeneaua publică este o metodă de consultare publică a unor actori locali 

pentru oferirea de soluţii creative de acţiune. Ea este un dialog activ, o dezbatere 
într-un cadru relaxat a unor teme ce privesc un segment semnificativ al populaţiei. 
Spaţiul este asemănător unei cafenele, cu mese de câte patru, cinci persoane, cu 
cafea şi răcoritoare. Tema discuţiilor din anul 2014 a fost “Îmbunătăţirea serviciilor 
muzeale cu şi pentru rromi”, la care au participat meşteşugari, reprezentanţi ai rro-
milor, lideri ai rromilor, profesori de gimnaziu şi universitate, specialişti ai Muzeului 
ASTRA, reprezentanţi ai instituţiilor publice. Ei au oferit, din experienţa profesio-
nală dobândită, idei de optimizare a programelor muzeale ce privesc rromii. 
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O metodă cu mare succes la toate categoriile de public şi segmente de vâr-
stă este cea a “etichetării”, cum ne simţim în pielea personajului diferit din socie-
tate. Mai jos este oferit modul de aplicare a acestui procedeu, pas cu pas. Poate fi 
aplicat în orice situaţie în care ne confruntăm cu teme precum discriminarea sau 
stereotipurile. 

Metoda Ciudatul afară

Subiect adresat: Relaţia majoritate – minoritate. Să reflecte despre egalitate, 
diversitate.

Obiective:
• să poarte discuţii despre grupurile diferite din societate;
• să sensibilizeze, să conştientizeze despre subiecte precum prejudecata şi 

discriminarea;
• să încurajeze empatia cu experienţa respingerii şi a excluderii.

Materiale: Abţibilduri de forme şi culori diferite.

Instrucţiuni:
• Cere participanţilor să închidă ochii şi după aceea pune câte un abţibild pe 

fruntea tuturor. Asigură-te că o parte din participanţi are abţibilduri unice sau de 
o culoare sau formă, pe care numai unii dintre ceilalţi participanţi le împărtăşesc. 
Alte abţibilduri trebuie să fie mai larg răspândite.

• Explică participanţilor că nu este permis să se vorbească în timpul 
exerciţiului.

• Cere participanţilor să deschidă ochii şi să se grupeze ei între ei. Nu le oferi 
mai multe informaţii, ţine de hotărârea participanţilor cum se grupează.

• Aşteaptă până când grupul ia o decizie finală în ceea ce priveşte gruparea. 
Pune întrebări precum:

• Toată lumea se simte confortabil?
• Sunteţi siguri că aceasta este alegerea finală?
• Când grupul a decis că a terminat, roagă participanţii să explice cum s-au 

grupat şi de ce.

Evaluare:
• Cum v-aţi simţit în momentul în care aţi întâlnit pentru prima dată o per-

soană cu acelaşi semn ca al dumneavoastră?
• Cum v-aţi simţit să fiţi grupaţi în felul acesta?
• De ce v-aţi grupat în felul acesta?
• Cum s-a simţit persoana cu abţibildul ciudat?
• Aţi încercat să ajutaţi pe alţii să se grupeze?
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• Căror grupuri mai aparţineţi? (fotbal, biserică, şcoală, loc de muncă, cor, 
bicicletă, munte etc.

• Aţi fi ales să vă grupaţi altfel? Ar fi schimbat rezultatul? Ar fi shimbat felul în 
care vă simţiţi acum?

• Se poate găsi o soluţie de grupare în care fiecare să fie inclus?
• În societatea noastră cine sunt „ciudaţii”?

Sfaturi pentru facilitator
• Fii conştient cu cine primeşte abţibildul „ciudat”.
• Poţi manipula compoziţia finală a grupurilor, dar nu face evident acest lucru. 

Lasă-i pe “actori” să creadă că abţibildurile au fost distribuite la întâmplare.
• Ajută grupul să reflecte despre importanţa egalităţii şi cum putem să o 

trăim/simţim când lucrăm în grupuri diferite cu persoane foarte diferite.

Aceste metode pot fi utilizate în orice instituţie muzeală fiindcă implică publi-
cul vizitator şi comunitatea locală din punct de vedere cognitiv şi empatic.

Ceea ce s-a observat de-a lungul celor două ediţii este o anumită teamă a 
publicului în a interacţiona. Publicul românesc este obişnuit să asiste, să fie spec-
tator la un act cultural, iar la urmă să complimenteze artiştii cu aplauze. Echipa 
muzeului sibian crede că un rol fundamental în combaterea stereotipurilor şi a 
prejudecăţilor îl are medierea de acţiuni în comun între majoritari şi minoritari. 
Populaţia majoritară priveşte cu încântare şi teamă obiceiurile rromilor, fiind la 
mijlocul drumului dintre exotism şi ostilitate.

Într-o societate în care nu numai că se aude de termeni precum discriminare sau 
rasism, acţiunile de tip cultural, inspirate din modul de viaţă al unor comunităţi, pot 
crea, cel puţin, efectul de acceptare al unui grup deosebit de majoritatea populaţiei. 

Ca încheiere, o urare de bine, cu invitaţia spre reflecţie, spre o privire înăun-
trul nostru:

TE AVEN bAxTALE! Să fiţi fericiţi! Să aveţi noroc!
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Expoziţia de fotografie, copiii 
privesc spre trecut

Atelierul de gastronomie

Atelierul de gastronomie
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Atelierul de dansuri rromanes

Învăţăm cum şi de ce îşi împletesc fetele părul
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Lecţia de potcovit

▲ 
Meşteşugar la lucru
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CARTEA, PăPUşA, POvESTEA. expoziţie 
de SCenografie a teatrului Colibri 

din Craiova la muzeul gorjului

Ion catană*

LE LIVRE, LA POUPéE, LE CONTE. ExPOsITION sCéNOGRAPhIqUE 
DU ThéâTRE DE CRAIOVA AU MUséE DU GORJ

L’exposition ouverte au Musée du Gorj dans l’intervalle 24 juillet – 20 aoȗt 2004 
a été une première pour le public de Tg. Jiu, qui a eu l’occasion d’admirer pou-
pées, marionnettes et éléments de décor des spectacles montés au long de ses 
60 stagions au Théâtre COLIBRI de Craiova.
Plus de 200 poupées et marionnettes furent admirées dans les deux sections 
expositionnelles proposées, remémorant des personnages des contes rou-
maines et universelles.
Mots clé: exposition, théâtre, poupées, marionnettes

Cuvinte cheie: expoziţie, păpuşi, marionete

„Cartea, păpuşa, povestea”! este numele unei expoziţii inedite găzduite de 
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” în parteneriat cu Teatrul „Colibri” 
din Craiova. Deschisă în perioada 24 iulie – 20 august 2014, expoziţia reface dru-
mul poveştii de la carte la spectacol. Imaginea acestui drum este păpuşa, aşa cum 
a fost văzută şi pusă în spectacol de scenograf, regizor şi actori. 

Expoziţia Teatrului de Păpuşi din Craiova reprezintă o premieră absolută pen-
tru oraşul Târgu Jiu, fiind compusă din păpuşi, marionete, elemente de decor din 
spectacole desfăşurate în peste 60 de stagiuni. Ea a atras micii vizitatori imediat 
ce şi-a deschis porţile. În această lume a tehnologiei moderne, poveştile româ-
neşti puse în scenă de actori nu îşi pierd farmecul, au dat asigurări reprezentanţii 
Teatrului „Colibri” din Craiova. 

* Conservator general, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, e-mail: 
ioncatana@gmail.com
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Reprezentanţii Bibliotecii Judeţeane Gorj „Christian Tell” au fost parteneri în 
acest proiect. Primul grup de vizitatori, fiind format chiar din copiii care parti-
cipă la diferite programe organizate de această instituţie, pe perioada vacanţei 
de vară. Fiecare personaj al piesei sau fiecare costum este o pagina din cartea cu 
poveşti a tuturor copiilor. Expoziţia a fost găzduită de Muzeul Judeţean până la 
data de 20 august 2014.

Zeci de păpuşi, coborâte direct de pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” din Craiova, au poposit la Târgu-Jiu, dornice să fie admirate de copiii 
de toate vârstele. harap Alb, Motanul Încălţat, Albă ca Zăpada şi scufiţa Roşie 
sunt doar câteva dintre personajele care i-au întâmpinat cu braţele deschise pe 
toţi cei care au trecut pragul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, călă-
uzindu-i pe drumul poveştii de la carte la spectacol.

Itinerată, pe rând, la Arad şi Slatina, expoziţia de scenografie „Cartea, 
Păpuşa, Povestea”, organizată de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din 
Craiova, a ajuns şi la Târgu-Jiu, la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 
În cadrul acestei expoziţii pot fi admirate păpuşi, marionete şi elemente de decor 
care de-a lungul anilor au încântat mii de copii, le-au insuflat acestora dragostea 
pentru poveşti şi le-au stimulat imaginaţia. 

„Este cumva o trecere prin toată istoria noastră de 66 de stagiuni aproape, 
cu poveşti româneşti, poveşti internaţionale, poveşti pentru copii mai mici, pentru 
copii mai mari, diverse stiluri, diverse epoci. Practic, am încercat să reconstituim 
puţin din atmosfera unui spectacol şi am încercat să creăm mici poveşti sau să 
recompunem mici poveşti pe care toţi spectatorii le pot vedea pe scena Teatrului 
pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova.

Ion catană
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Expoziţia se numeşte „Cartea, păpuşa, povestea” pentru că şi un spectacol de 
teatru pleacă de la o carte, de la o poveste scrisă. Apoi, creatorii, care sunt regizori, 
scenografi, butafori, constructori de păpuşi, fac toate aceste minunăţii, iar actorii le 
joacă. Toate aceste păpuşi şi toate obiectele de decor poartă, să zicem, amprenta 
jocului actorilor şi a celor care le-au creat. Sunt regizori şi scenografi care, chiar 
dacă nu au notorietatea unor creatori pe care îi vedem tot timpul pe micile ecrane 
sau apar în presă, sunt artişti extraordinari. Poate că numele lor nu spune  mare 
lucru, dar ei sunt cei care ne cresc prin poveştile lor spuse pe scenă copiilor. Şi noi 
am crescut cu poveştile lor”, a spus Adriana Teodorescu, managerul Teatrului 
„Colibri”. 

Expoziţia a fost găzduită în două dintre sălile Muzeului Judeţean Gorj. În 
prima sală, vizitatorii au putut admira personaje din poveşti româneşti, precum 
„Harap Alb”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu trei iezi” sau „Fata babei şi fata 
moşului”. Cea de-a doua sală a devenit casa păpuşilor ce, cu ajutorul actorilor, 
au dat viaţă unor personaje din poveşti internaţionale. Albă ca zăpada, Prinţul 
broască şi Motanul Încălţat sunt doar câteva dintre personajele ce stau cuminţi 
unele lângă altele în sala respectivă, Cenușăreasa, Rățușca cea urâtă, harap-
Alb, Mica Vrăjitoare, Cheliuță cel isteț, prinți, cocorici și câte și mai câte perso-
naje de poveste au coborât de pe scenă și și-au dat întâlnire, căci unele dintre ele 
au fost create chiar și cu 40 de ani în urmă! Le-au conturat destinul reputați regizori, 
ca Liviu steciuc, horia Davidescu și Cristian Pepino, le-au dat formă iscusite și 
creative mâini, precum cele ale maestrului scenograf Eustațiu Gregorian, apoi 
le-au însuflețit, în lumina reflectoarelor, minunaţi actori ai teatrului craiovean. 
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Păpuşile nu sunt etichetate, tocmai pentru a stimula cât mai mult imagina-
ţia copiilor. „Copiii cu siguranţă îşi vor recunoaşte personajele preferate şi până la 
urmă cred că misterul şi ceea ce este foarte frumos în această expoziţie este că pot 
să-şi aleagă un personaj, să-şi imagineze o păpuşă ceea ce vor ei să fie. Din acest 
motiv nici nu le-am etichetat. Pot să-şi creeze fiecare povestea lui, în funcţie de ceea 
ce văd, de imaginaţie, de cultura pe care o au”, a explicat Adriana Teodorescu. Nu 
doar copiii au putut vizita această expoziţie. Adulţii au fost şi ei aşteptaţi să treacă 
pragul Muzeului Judeţean Gorj şi să profite de acest prilej pentru a face o mică 
vizită în lumea poveştilor copilăriei. La vernisajul expoziţiei au participat zeci de 
copii care s-au distrat de minune zeci de minute încercând să identifice perso-
najele din poveştile preferate. Expoziţia „Cartea, Păpuşa, Povestea” găzduită la 
Târgu-Jiu până la data de 20 august, şi-a continuat călătoria şi prin alte oraşe ale 
Olteniei.

Expoziţia de scenografie intitulată „Cartea, Păpuşa, Povestea”, a fost structu-
rată pe două secţiuni, una care a cuprins numai personaje din poveştile româneşti 
precum Sarea în bucate, Ursul păcălit de vulpe, Harap Alb sau Capra cu trei iezi şi o 
alta cu personaje din poveştile universale precum Alba ca zăpada, Cavalerii mesei 
rotunde, Prinţul broască sau Motanul încălţat. „Este cumva o trecere prin istoria 
noastră de 66 de stagiuni, cu poveşti româneşti, universale, poveşti pentru copii 
mici, mai mari, diverse stiluri, diverse epoci, practic am încercat să reconstituim 
din atmosfera unui spectacol şi am încercat să recompunem mici poveşti pe care 
copiii şi toţi spectatorii le pot vedea pe scena noastră. Expoziţia se numeşte Cartea, 
Păpuşa, Povestea pentru că şi un spectacol de teatru pleacă de la o carte, de la o 
poveste scrisă”, a declarat Adriana Teodorescu, manager al Teatrului „Colibri” din 
Craiova.

Expoziţia a avut circa 200 de păpuşi şi marionete. Cele mai vechi exponate 
sunt câteva măşti supradimensionate care au fost realizate acum circa 50 de ani. 

Pe simeze ori pe postamente şi-au găsit locul o mulţime de personaje de 
poveste, creaţii artistice care au încântat, de-a lungul anilor, generaţii de copii. 
Cele mai vârstnice au făcut parte din „Scufița Roșie”, spectacol pus în scenă în 1974 
de regizorul Horia Davidescu. Li se alătură Suzi şi Stanislau din „S.O.S.” (1983), în 
aceeaşi regie, Prinţul şi Cenuşereasa din spectacolul  „Cenuşăreasa”, realizat în 
1987 de regizorul Cristian Pepino, cocoricii din „Lecție de zbor și cor pentru puiul 
de cocor” (1989, regia Daniela Peleanu), Soldăţelul şi Servitoarea din „Amnarul” 
(1994, regia Horia Davidescu),  Mica Vrăjitoare din spectacolul cu acelaşi nume 
(1996, regia Liviu Steciuc), ca şi o suită de reuşite personaje din „Harap-Alb” (1999, 
regia Liviu Steciuc): Harap-Alb, Fata, Flămânzilă, Păsărilă, Ochilă, Setilă și Gerilă. 
Scenograful tuturor acestora, ca și al foarte multor spectacole montate la Teatrul 
pentru Copii și Tineret „Colibri” în anii 2000, a fost nimeni altul decât maestrul 
eustațiu Gregorian, artist de al cărui nume se leagă însăși fondarea instituției 
craiovene.
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La spectacolele anilor 2000, premiate pe scenele festivalurilor naţionale 
deopotrivă s-au bucurat de succes pe numeroase scene din ţară, la festivalu-
rile la care au participat şi au fost răsplătite cu premii,  Mi-Si-Ko  și  Mi-Si-San  – 
protagoniștii din „O poveste japoneză” (2003, regia Zivomir Jokovic, scenografia 
Eustațiu Gregorian), Rățușca cea urâtă (2006, regia Todor Valov, scenografia Stefka 
Kyuvlieva), Cheliuță cel isteț (2003, regia Ionuț Brancu, scenografia Mirela Tofan), 
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Regele și Piticul din „Cavalerii Mesei Rotunde” (2003, regia Cristian Pepino, sceno-
grafia Cristina Pepino și Mirela Tofan), Țiganca din „Făt-Frumos cel năsos” (2001, 
regia Mimi Mierluţ, scenografia Eustațiu Gregorian),  Fata  din  „Găinușa cu puii 
de aur”  (2000, regia Patrel Berceanu, scenografia Eustațiu Gregorian),  Vizitiul 
din  „Motanul încălţat”  (2009, regia Vili Perveli Nicolov, scenografia Eugenia 
Tărăşescu – Jianu).
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PROIECT EdUCAțIONAL. COLECțII şI INvENțII

Monica cîrstea*

EDUCATIONAL PROJECT “COLLECTIONs AND INVENTIONs” 

The project “Collections and inventions” was accomplished by the County 
Museum of History and Archeology Prahova from Ploieşti in partnership with 
the National College “Ion Luca Caragiale” from Ploieşti and was developed over 
a period of four years (2011–2014) in march of each year. 
The idea started from the period of “childhood’’ when they all have such desires 
– to collect something – like napkins, stamps, buttons, charms, stickers, pic-
tures of foreign players, coins, toys, etc. This project wanted to reveal to light 
the passions of young people, to inspire them, to appreciate them, so they will 
know to discern the values of non-values and authentic art. 
Starting from this motivation, we initiated this project to attract young people to 
the museum, its collections and in the same time to encourage them to become 
from the small collectors of today, the great collectors of tomorrow.
Keywords: educational project, collections, inventions, exposition
Cuvinte cheie: proiect educațional, colecții, invenții, expoziție

Proiectul educațional „Colecţii şi invenții”, a fost realizat de Muzeul Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova, din Ploieşti în parteneriat cu Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” din Ploieşt şi s-a desfăşurat pe parcursul a 4 ani (2011–2014), 
în luna martie a fiecărui an.

Ideea a pornit de la perioada „copilăriei’’ când toţi avem astfel de înclinaţii – 
de a colecţiona ceva – şerveţele, timbre, nasturi, mărţişoare, abţibilduri, fotografii 
cu actori străini, monede, jucării, etc. Proiectul „Colecţii și invenţii”, a urmărit să 
aducă la lumină pasiunile tinerilor, să le încurajeze, să le aprecieze, astfel încât 
aceştia să ştie să deosebească valorile de nonvalori, arta autentică de kitsch.

Pornind de la această motivație, am inițiat acest proiect prin care s-a încercat 
atragerea tinerilor către muzeu, colecțiile sale și în același timp să-i încurajăm să 
devină de la micii colecționari de azi, marii colecționari de mâine.

* muzeograf, Muzeul Judeţean de Istorie Ploieşti, e-mail: monik_boom@yahoo.com
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Aproape toată lumea colecționează ceva, obiecte mai valoroase, cum ar fi cea-
suri, monede, mașini, bijuterii, tablouri sau alte obiecte de artă, dar și obiecte mai 
puțin valoroase, cum ar fi șervețele, nasturi, chibrituri, creioane, pixuri, brelocuri, 
rețete, etc. Departe de a fi o excentricitate, plăcerea de a colecționa diferite obiecte 
este mai degrabă o pasiune și, ca orice pasiune nu ține cont de rang, profesie sau 
vârstă. De aceea, cu cât pasiunea este cultivată mai devreme, cu atât mai bine. 
Toate marile descoperiri ale lumii sunt rezultatul cultivării și întreținerii unor pasi-
uni. Provocarea în acest sens a tinerei generații este un obiectiv cu bătaie lungă.

Începutul e identic de fiecare dată. Se pornește de la un timbru, un șervețel 
sau altceva, apoi se transformă în plăcere permanentă. Totul poate începe dintr-o 
joacă și poate ajunge o mare pasiune.1 Aproape în fiecare casă se găsesc lucruri 
vechi pe care împătimiții le-au adunat în timp până când, hobby-ul a atins dimen-
siunile unei adevărate pasiuni, realizând mari colecți de: icoane, monede, insigne, 
mașini, etc. sau colecții trăznite (cartele telefonice, bilete de film, capace, jucării, 
cutii de bomboane etc.).

De-a lungul timpului regăsim printre marii colecționari, savanți, artiști, șefi 
de stat. Amintim aici pe: împăratul Napoleon Bonaparte colecționa soldați de 
plumb; Charles Darwin colecționa timbre, scoici, monede, peceți poștale și mine-
reuri; Mihail Kogălniceanu era colecționar de artă germană; baronul Samuel von 
Brukenthal colecționar de pictură și nu numai; dr. Nicolae Minovici colecționar de 
artă populară; regina Maria a României colecționară de artă2 etc.

Colecțiile unor muzee din Europa au fost realizate prin achiziții și donații 
ale unor șefi de state, diplomați, savanți, profesori, teologi etc. De pildă, Muzeul 
Ermitaj își are sorgintea în achiziții masive făcute sub Petru I și Ecaterina a II-a, 
din colecțiile lui Diderot, a regelui Frederik cel Mare, a contelui Bruhl al Saxoniei, 
a contelui Cobentzl etc.3 National Gallery a fost deschisă pentru public, în baza 
unor mari donații făcute în 1825 și în 1831 de sir George Beaumont și reveren-
dul William Holwell Carr; ulterior, lordul Charles Lock Eastlake a completat și el 
colecțiile printr-o donație.4

Aici îl putem aminti și pe profesorul Nicolae Simache care a fost ctitorul unei 
bogate „salbe” de muzee (din achiziții și donații), în Ploiești și în judeţul Prahova: 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; muzeele memoriale „Ion 
Luca Caragiale” din Ploieşti, „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Câmpina, „Nicolae 
Grigorescu” din Câmpina, „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, „Cezar Petrescu” 
din Buşteni, Muzeul Conacul Bellu din Urlați; Muzeul Ceasului din Ploieşti, Muzeul 
Epocii Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu, din comuna Brebu; precum şi de 
muzee în județele Dâmbovița și Buzău – Muzeul Tiparului şi Cărţii Vechi Românești 
din Târgoviște, Muzeul Scriitorilor Târgovişteni; Muzeul Raional din Buzău.

1 Revista muzeelor, nr. 4/2008, p. 51
2 Revista muzeelor, nr. 4/2008, p. 51–52
3 Opriș Ioan, Transmuseographia, Ed. Oscar Print, București. 2003, p. 39
4 Opriș Ioan, op. cit., p. 45

Monica cîrstea
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Desfășurarea proiectului
Propunerea acestui proiect a fost lansată elevilor din clasele I–XII de la 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, prin intermediul doamnei 
profesor psiholog Elena Butunoi din toama anului școlar 2010–2011. La suges-
tia doamnei profesor s-a inițiat această colaborare între muzeu și școala mai sus 
menționată. Colaborarea școlii cu instituțiile de cultură nu este un proces spon-
tan, ci este o activitate organizată, susținută, conștientă, direcționată spre pro-
blemele educative ale tinerei generații. Aceste inițiative întregesc activitatea edu-
cativă a școlii, aducând un surplus informațional elevilor și completând condițiile 
concrete ale educației acestora.

Coordonatorii proiectului au fost Monica Cîrstea, muzeograf în cadrul 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, din Ploiești și doamna profesor 
psiholog Elena Butunoi, din partea Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”. 

Proiectul s-a desfășurat pe două componente – „colecții” – când elevii 
(clasele I–XII) își prezentau obiectele colecționate (în luna martie a fiecărui an 
de desfășurare se alegea o dată în funcție de disponibilitatea programului ele-
vilor) și „invenții” – când elevii liceeni (clasele IX–XII) își prezentau softaware-le 
educaționale realizate pe dife-
rite teme de istorie, geografie, 
economie (au fost în jur de 
10–12 elevi; aceștia lucrând pe 
echipe sau individual).

În primul an de desfășurare 
(2011) proiectul a înregistrat o 
participare numeroasă a ele-
vilor, aceștia fiind dornici să-și 
prezinte obiectele colecționate. 
De asemenea, mulți dintre ei 
aveau pregătite scurte pre-
zentări (scrise sau verbale) 
despre colecțiile lor (de unde 
au obiectele, cine îi ajută să-și 
îmbogățească colecția, cum 
au început să aibă acest hobby 
etc.).

„Am o colecție de scoici 
adunate în vacanțele de vară 
la: Marea Neagră, Marea Egee 
și Marea Mediterană.” (Iacob 
Elena – cls. a II-a)
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„Am început colecția la 3 ani cu magneți de la produse alimentare, apoi am 
completat-o cu magneți luați din locurile pe care le-am vizitat sau aduși de prieteni 
și rude.” (Stanciu Andrada Ioana – cls. a III-a)

„Colecția mea de eroi roboți a apărut la vârsta de 6 ani. Primul l-am primit de 
la mama și numele lui este STORMER. Am colecționat până acum în jur de 24 de 
roboți. Această colecție eu am trecut-o la categoria INVENȚII deoarece pe mulți din-
tre roboți i-am inventat prin îmbinarea pieselor de la mai mulți roboți.” (Minas Mihai 
– cls. a III-a)

Dacă la început ne-am propus doar vizionarea acestor colecții, și jurizarea lor, 
datorită numărului mare de elevi participanți (peste 250 de elevi) și a colecțiilor 
diversificate a fost imposibil de ales care este mai interesantă sau haioasă. Astfel 
în final toți elevii participanți au fost rasplătiți prin acordarea de diplome de par-
ticipare la proiect.

Începând cu anul următor (2012) am încercat să promovăm elevii participanți 
la proiect, organizând la sediul muzeului o mică expoziție temporară cu obiectele 
colecționate de aceștia. După vizionarea tuturor colecțiilor de către coordonatori, 
s-a realizat o selecție a celor mai interesante sau inedite obiecte pentru expune-
rea lor. Am dorit să expunem cât mai multe colecții, dar lipsa spațiului de expu-
nere ne-a pus în imposibilitatea de a realiza acest lucru. Expoziția s-a organizat în 
timpul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pentru a face 
cunoscute colecțiile publicului muzeului. Fiind o expoziție diversificată în ceea 
ce privește obiectele (mărțișoare, jucării, timbre, monede, nasturi, păpuși, scoici, 
melci, șervețele, versuri, citate, magneți, etc.) și viu colorată, aceasta a vut suc-
ces la toate categoriile de public, idiferent de vârstă sau profesie. Publicul vizita-
tor după vizionare, exprimându-și la rândul său pasiunea de a fi fost sau încă e 
colecționar de obiecte valoroase sau mai puțin valoroase.

În ceea ce privește „invențiile” – softaware-le educaționale, acestea au fost 
foarte bine concepute din punct de vedere a informațiilor oferite (privind dome-
niul ales – istorie, geografie, economie), dar și informatic. Acestea au fost prezen-
tate de elevi, atât coordonatorilor proiectului, cât și colegilor din școală. De ase-
menea, elevii care au inventat softaware-le educaționale au participat cu acestea 
la diferite concursuri (naționale și internaționale) și olimpiade unde au fost răs-
plătiţi cu premii și mențiuni. Trebuie menționat faptul ca aceste „inveții” realizate 
de elevii liceeni pot fi folosite de cadrele didactice în timpul orelor de curs, fiind o 
modalitate interesantă și atractivă de a preda o lecție la clasă.

Proiectul „Colecții și invenții” a fost mediatizat în presa și televiziunea locală.

Concluzii
Proiectul „Colecții și invenții”, a avut succes în rândul elevilor, aceștia par-

ticipând an de an cu plăcere și entuziasm. Derularea proiectului a reprezentat 
o experiență benefică atât pentru coordonatori, cât și pentru elevii participanți. 
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Reacția pozitivă a elevilor față de acest proiect a fost o bucurie și o satisfacție 
pentru coordonatori. De asemenea, unii dintre elevi s-au implicat în proiect 
fiind voluntari, ajutând la organizarea și desfășurarea acestuia. Fiind un proiect 
cu o perioada de desfăşurare pe 4 ani (2011–2014), noi, coordonatorii am putut 
observa interesul elevilor faţă de acesta prin îmbogățirea colecţiilor an de an şi 
prin realizarea de noi colecţii.
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Invenţii
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Colecţii
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„APA îN CENTRUL ȘTIINțEI” îN LIMbAJUL 
COPIILOR CU CERINțE EdUCATIvE SPECIALE

Florina Diaconu* 
sorina ștefania Matacă**

“wATER IN sCIENCE CENTRE” IN LANGUAGEs ThE 
ChILDREN wITh EsPECIALLy EDUCATIVE NEEDs 

This paper present an educational experiment realized in collaboration with 
the School Centre for Inclusive Education Constantin Pufan from Drobeta Turnu 
Severin. The thematic of educational experiment was “Water in science centre”. 
At interactive activities were the children with especially educative needs. 
Keywords: educational experiment, water, science, children with especially edu-
cative needs.
Cuvinte cheie: experiment educațional, apa, știința, copii cu cerințe educative, 
speciale.

Viața, de oriunde și sub orice formă, este condiționată în mod deosebit de 
existența, cantitatea și calitatea resurselor de apă. 

Dacă există multe elemente care diferențiază o națiune de alta, avem în 
schimb un element care ne unește permanent. Apa, pe care o împărțim și o gesti-
onăm cu toții. Apa trebuie să unească națiunile și nu să le despartă.

În luna decembrie 2010, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat 
anul 2013, Anul Internațional al ONU privind cooperarea în domeniul apei.

În contextul acestor evenimente, Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare 
(Franța) și Centrul de Cultură Științifică, Tehnică și Industrială (Franța) cu spriji-
nul Institutului francez au realizat expoziția „Apa în centrul științei”, care a fost 
itinerată la Drobeta Turnu Severin și găzduită de S.C. ROMANIA HYPERMARCHE 
S.A. – Cora Drobeta.

* Muzeograf Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin,   e-mail:florinadiaconu@
yahoo.com

** Şef secţie, Secţia Ştiinţele Naturii, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 
e-mail:s_mataca@yahoo.com
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Expoziția „Apa în centrul științei”, o invitație la gestionarea rațională a apei, a 
abordat numeroase aspecte referitoare la apă, ca element universal:

– Și totuși, avem apă pentru toți? Este una dintre temele acestei expoziții, 
temă care reprezintă laitmotivul expozițional. 

– Cum se poate ameliora accesul la apă în orașele unde se vor concentra 
cele două treimi din populația mondială peste 50 de ani? Doar printr-un manage-
ment integrat al serviciilor de gestionare a apei. 

– Apa dulce este indispensabilă omului, iar stăpânirea acestei resurse este 
un element cheie al dezvoltării omenești. 

– Apa abundă pe Terra, însă numai o parte infimă îi este accesibilă omului. 
– Și totuși, apa disponibilă, este o apă accesibilă tuturor? Nu. Un miliard 

de persoane din lume, adică un locuitor din șapte, nu au acces la apa potabilă. 
– Apa este o resursă naturală amenințată, în funcție de schimbările 

climatice. 

Fig. 1. Expoziția „Apa în centrul științei”

Florina Diaconu, sorina ștefania Matacă
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– Evaluarea științifică a resurselor de apă reprezintă un imperativ. 
Cercetările științifice dezvoltă modele privind funcționarea cursurilor de apă, a 
pânzelor subterane, a lacurilor. Aceste modele permit simularea unor scenarii 
pentru viitor, importante în definirea unor politici de gestionare a apei. 

– Apa poate deveni un motiv de solidaritate, dar și de conflict. Peste 260 
de fluvii și râuri sunt împărțite între mai multe țări. Unii oameni de știință prevăd 
„un război al apei”, iar alții prevăd „un partaj al apei”, care va duce la solidaritatea 
multor utilizatori și state. 

– „Cu riscul apei”, o altă temă a expoziției, ne arată evenimentele extreme 
cu efecte catastrofale: viituri, inundații, alunecări de teren. Cercetarea acestor 
fenomene poate duce la anticiparea acestor manifestări ale apei și la limitarea 
efectelor acestora. 

Dispunând de tematica generoasă 
a acestei expoziții, specialiștii Secției 
Științele Naturii a Muzeului Regiunii 
Porților de Fier au explorat capacita-
tea de înțelegere a copiilor cu cerințe 
educative speciale de la Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă „Constantin 
Pufan” din Drobeta Turnu Severin 
printr-un experiment educațional, 
structurat pe mai multe tipuri de 
activități practice, facile, dinamice.

Scopul experimentului 
educațional a constat în învățarea prin 
descoperire a unora dintre cele mai 
importante aspecte din domeniul apei: 
stările de agregare ale apei, efectele 
benefice ale apei, efectele nocive ale 
poluării apei, domeniile în care este 
utilizată apa, evenimentele extreme cu 
efecte catastrofale. 

Metodele utilizate au fost deosebit 
de simple, de la utilizarea unor planșe 
structurate pe temele mai sus-amintite, fotografii relevante cu ajutorul cărora 
copiii au completat planșele, limbajul simplu și prietenos, astfel încât, la final, 
copiii cu cerințe educative speciale și-au însușit noțiunile despre importanța apei 
în viața noastră. 

Copiii cu cerințe educative speciale au lucrat în 4 echipe, în funcție de temele 
care au fost abordate.

Stările de agregare ale apei au fost „descoperite” completând planșa „Apa 
curge întotdeauna?” Au fost alese forme ale apei întâlnite de copii în viața de zi cu 

Fig. 2. Stările de agregare ale apei
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zi (ploaie, zăpadă, abur). Copiii au grupat imaginile, astfel încât, la final, stările de 
agregare ale apei (lichidă, solidă, gazoasă) au fost corect reliefate.

Efectele benefice ale apei și efectele nocive ale poluării apei au fost analizate 
sub titlul „Apa bună. Apa rea!” Copiii au scos în evidență rolul unei ape curate în 
viața oamenilor, dar și în conservarea biodiversității acvatice. Poluarea apelor, 
implicit efectele nocive asupra vieții, în general, au fost amplu dezbătute, copiii 
fiind impresionați negativ de dezastrele pe care le produc poluanții care se dever-
seaza în apele continentale. 

Domeniile în care este utilizată apa au reprezentat un subiect generos. La între-
barea „Pentru ce este bună apa?”, copiii au enumerat multe dintre domeniile în care 
apa este elementul principal, detaliindu-se importanța apei în igienă, gospodărie, 
transportul maritim și fluvial, agricultură, alimentație și nu în ultimul rând în recreere. 

   
Fig. 3. Efectele benefice ale apei și 

efectele nocive ale poluării apei
   

Fig. 4. Domeniile în care este utilizată apa

Evenimentele extreme ale apei cu efecte catastrofale (viituri, inundații, alune-
cări de teren, furtuni) au fost analizate în cadrul temei „Când apa s-a supărat pe noi”. 

Copiii au concluzionat: dacă respectăm cu toții acest element vital – apa – 
vom primi ca răspuns respectul apei și implicit o viață sănătoasă și lipsită de eve-
nimente neplăcute. 

Experimentul educațional s-a finalizat cu promisiunea copiilor de a păstra 
apa mereu curată, sperând ca mesajul lor să ajungă în mediile decizionale. 
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Fig. 5. Evenimentele extreme ale apei cu efecte catastrofale

Fig. 6. Copiii completând planșa „Pentru ce este bună apa?”
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Fig. 7. Copiii completând planșa „Când apa s-a supărat pe noi”

Fig. 8. Copiii fac promisiuni apei
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PLANETARIUL îN SERvICIUL COPIILOR 
dE vâRSTă PREşCOLARă

constanţa Diamandi*

PLANETARIUM IN FAVOR PREsChOOL ChILDREN 

It represents an excellent material for classes with preschool children. It has a 
special position in educational activities and it presents important advantages. 
Tthis study is trying to respond to a major problem faced by public planetari-
ums, the services offered to children with an age betwen 4 and 7 years.
In this study there are presented points of view regarding the educational role 
played by the activities of a Planetarium that are addressed to preschool chil-
dren. Of course, the problems presented here are for from destroying the plan-
etarium’s position in the intellectual education of preschool children.
There is a strong bond betwen children and the Universe.
They want to discover answers to their questions.
What are the stars? What are the planets? Why does everything move?
The Planetarium of Constanta was always an ideal place and will become soon 
not just an important section of the Natural Sciences Museum Complex, but also 
a genuine astronomical laboratory for preschool children
Keywords: Planetarium, live, preserved,
Cuvinte cheie: Planetariu, pe viu, conservat

În peisajul cultural şi educaţional al Constanţei, Planetariul1 Complexului 
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, ocupă un loc şi un rol bine definit. 

Fiind un obiectiv important al turismului cultural de pe litoral, prezintă o 
serie de avantaje importante:

– Permite o cunoaştere a fenomenelor cereşti, la orice moment indiferent de 
condiţiile meteo.

* Muzeograf la Observatorul Astronomic şi Planetariu din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Constanţa e-mail:dyamandy_65@yahoo.com

1 Planetariu – este o instalaţie complexă de proiecţie de mare precizie, cu ajutorul căreia se poate 
reda imaginea fidelă a boltei cereşti, nocturne, precum şi desfăşurarea diversă a fenomenelor 
astronomice în timp şi spaţiu.
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– Cerul este la adăpost de vreme rea, nori, ceaţă; 
– Constelaţiile şi stelele pot fi cunoscute şi reţinute uşor şi într-un timp scurt; 
– Bolta cerească este înfăţişată diferit, aşa cum apare ea în diverse locuri de 

pe glob; 
– Fenomenele astronomice care în natură se desfăşoară în timp de ani şi 

secole, la Planetariu sunt reproduse doar în câteva minute.
Dintre activităţile de cunoaştere a mediului, organizate de grădiniţe, la 

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa, fac parte şi vizitele la 
Planetariu. Folosirea planetariului în procesul educaţional al copiilor, a căpătat în 
ultimii ani, o utilizare curentă, bine apreciată.

  
Planetariu Constanţa

  
Proiector ZKP- 2

De altfel, un astronom contemporan Bengt Strömgoren, definea seria de 
avantaje ale utilizării educaţionale ale Planetariului, spunând despre el că „este 
şcoală, teatru, şi cinematograf în acelaşi timp”. 

Amplasamentul Planetariului din Constanţa B-dul. Mamaia nr. 255

constanţa Diamandi
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Planetariul public din Constanţa, este amplasat într-o importantă zonă turis-
tică, în vecinătatea Delfinariului, situat într-o oază de linişte şi verdeaţă în Parcul 
Tăbăcăriei, pe B-dul Mamaia nr. 255, este o invitaţie la cunoaştere, fiind un minu-
nat prilej de îmbogăţire spirituală fără asemănare, care înregistrează un indice 
ridicat de folosire pentru preşcolarii din ţară cât şi din străinătate şi nu numai. 

Colaborarea Planetariului Constanţa cu copii de vârstă preşcolară
Planetariul constituie un excelent suport didactic pentru aplicaţiile desfă-

şurate cu copii de vârstă preşcolară, ocupând un loc deosebit, în programele de 
activităţi educative şi prezentând avantaje importante.

Valoarea educaţională a planetariului constă în faptul că el generează la 
copiii mici, emoţii cu adânci rezonanţe afective.

Serviciile pe care planetariul le oferă publicului preşcolar sunt multiple. Iată 
câteva argumente care pledează pentru folosirea planetariului la educaţia inte-
lectuală a copiilor:

a) Planetariul se adresează simţului vizual, deci simţului cu cea mai mare 
posibilitate de a recepţiona informaţiile despre mediul înconjurător, oferind copi-
ilor de vârstă preşcolară fantastica posibilitate de a veni în contact direct cu rea-
litatea cosmică.

b) La planetariu, copiii exersează cunoştinţele acumulate la grădiniţă.
c) Demonstraţiile pe cupola planetariului dirijate pe calea mai multor ana-

lizatori, dezvoltă la preşcolari spiritul de observaţie, imaginaţie, gândirea şi 
vocabularul. 

Un proverb chinezesc, sintetizează importanţa modului de interacţiune copil 
– planetariu, afirmând că: „o imagine valorează cât o mie de cuvinte”.

Sub cupola planetariului, preşcolarii au fantastica posibilitate de a veni în 
contact direct cu realitatea cosmică. Cu acest prilej ei învaţă noi forme de raţiona-
ment spaţial cu ajutorul cuvintelor: sus, jos; în faţă, în spate; zi; noapte; aproape; 
departe; dimineaţa; seara; azi; mâine; ieri; stea; planetă; ş.a.m.d. .

Sunt copii de vârstă preşcolară care se adaptează mai greu la condiţiile spe-
cifice din planetariu, manifestând frică. Fenomenul devine neplăcut, atunci când 
un părinte cu copilul în braţe trebuie să părăsească sala pe întuneric şi perturbă 
desfăşurarea programului. 

În perioada sezonului estival, copii de vârstă preşcolară (4–7ani), însoţiţi de 
părinţi sau rude, au acces la spectacolele pentru adulţi şi elevi. 

În acelaşi timp, constituie o realitate incontestabilă, faptul că vizitele la pla-
netariu sunt aşteptate cu bucurie de preşcolari, ele asigurând o anumită recon-
fortare fizică, o împrospătare a minţii, favorizând dialogul cu educatoarea şi 
părinţii. 

Organizarea vizitelor la planetariu (planificare, coordonare şi colaborare), 
trebuie să fie o preocupare susţinută şi permanentă. Asemenea vizite nu trebuie 
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concepute ca ceva ocazional, întâmplător, ce se pot realiza ad.hoc, de ziua copi-
lului, ci ca o componentă intrisecă a activităţii educative.

Privite sub aspectul accesibilităţii, activităţile cu preşcolarii se realizează 
după cerinţe pedagogice, astfel ca să nu cuprindă elemente de prisos sau greu de 
asimilat, care să ducă la supraîncărcarea gândirii copiilor.

Legătura reciprocă dintre planetariu şi grădiniţă, se răsfrânge pozitiv asupra 
modului cum se face organizarea, primirea şi desfăşurarea vizitei. 

Pentru copilul de 4 ani, noţiunile elementare au o deosebită importanţă pe 
tot parcursul vieţii. Ideea care ne conduce învăţându-l pe copil numele planetelor, 
este de a-l ajuta să stabilească un criteriu pentru înţelegerea noţiunilor de spaţiu 
şi de dimensiune.

De asemenea, noţiunile despre aştrii, îmbogăţesc vocabularul copiilor.
Cunoştinţele dobândite de copii în cadrul familiei şi grădiniţei le punem în 

relaţie cu spectacolul boltei cereşti artificiale într-o frumoasă noapte de vară.
Din punct de vedere tehnic al proiecţiilor, este importantă regizarea corectă, 

în sensul de a evita timpii morţi. În majoritatea cazurilor, este indicat ca explica-
ţiile să fie formulate cu ajutorul cuvintelor pe care copiii le înţeleg potrivit vârstei 
(observaţia, conversaţia, explicaţia însoţită de demonstraţie).

Cheia programului cu preşcolarii pe timpul nopţii artificiale, este stimularea 
şi menţinerea atenţiei. 

Un mijloc important pentru a capta atenţia copiilor este proiectorul de 
săgeată luminoasă. Este necesar ca acesta să fie manevrat încet, cu viteză con-
stantă şi folosit la momentul şi locul potrivit. Nu trebuie să abuzăm de acest pro-
iector, deoarece perturbă atenţia copiilor. 

Alt efect pozitiv asupra atenţiei este dialogul. 
Singurul risc al programului este pasivitatea copiilor.
Muzeograful răspunzător de activităţile desfăşurate în cadrul Planetariului, 

regizează din tehnica pe care o utilizează ziariştii şi comentatorii de radio şi TV 
(de exemplu emisiunea „Copii spun lucruri trăsnite”). De mare importanţă este 
modul în care formulăm întrebările. 

Prin întrebări ca: „Ce daruri primim de la Soare?”, „Ce culoare are Cerul?”, 
„Care este planeta cea mai apropiată de Soare?” sau „Cum se numeşte planeta 
vieţii?”; orientăm copilul asupra acelui aspect care se include în logica specta-
colului. Este necesar ca după ce spectacolul s-a terminat, să invităm copiii să ne 
pună întrebări.

În educaţia pentru ştiinţă a preşcolarilor la Planetariu, o influienţă aparte o 
are folosirea literaturii pentru copii. Putem folosi diferite specii literare: legende, 
basme, poezii, proverbe şi ghicitori. 

De exemplu, un procedeu bun de a stimula interesul copiilor pentru astrul 
zilei, este poezia „Soarele şi mama” de Vasile Alecsandri. La fel de sugestive sunt 
şi versurile lui George Coşbuc, în poezia „Revedere” în care o copilă îşi ia rămas 
bun de la Soarele care apune.
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Prin conţinutul şi modul de desfăşurare, programele de planetariu pen-
tru preşcolari, se deosebesc de spectacolele destinate altor categorii de public. 
Timpul ideal pentru un asemenea program este de cel mult 20 de minute.

Regia programelor pentru preşcolari, este în special în cazul planetariilor 
mari – supusă într-o măsură crescândă necesităţii de a combina în mod organic 
elementele educaţionale şi instructive, cu cele afective şi distractive. 

Un spectacol pentru preşcolari, poate fi în esenţă:
a) „pe viu2”
b) „conservat3”

Spectacolele „pe viu”, sunt 
utilizate la planetarile mici, şi se 
caracterizează prin prezenţa unui 
educator special, prezentator la 
planetariu, care conduce acti-
vitatea. Este un mod ideal de a 
antrena publicul preşcolar.

Lucrarea de faţă încearcă să 
răspundă la o problemă majoră 
cu care se confruntă planetariile 
publice şi anume a serviciilor des-
tinate copiilor între 4 şi 7 ani. 

Pedagogia preşcolară arată 
că: cunoaşterea mediului, a diver-
selor obiecte şi fenomene se reali-
zează prin contactul direct al copi-
ilor cu realitatea. Investigaţiile în 
natură, nu le poate face copilul 
singur, întrucât nu are pregătirea 
şi nici experienţa necesară.

Mijloacele audio–vizuale folosite în procesul instructiv–educativ de la grădi-
niţă sunt limitate. O altă dificultate provine din cauza timpului scurt prevăzut la 
disciplinele: „Domeniul de cunoaştere”, „Educaţia pentru ştiinţă”.

În vederea depăşirii problemelor menţionate, grădiniţa poate opta la servici-
ile Planetariului.

Sunt cunoscute de acum, în general, avantajele pedagogice ale planetariului 
în educaţia copiilor. O noapte artificială este pentru preşcolari un miracol. 

2 în direct, bazat mai mult pe proiecţia cerului artificial
3 înregistrat pe bandă, mai complex, unde proiecţiile de planetariu sunt combinate cu proiecţiile 

adiţionale
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Desigur, problemele prezentate în lucrare sunt departe de a epuiza rolul şi 
locul planetariului în educaţia intelectuală a copiilor de vârstă preşcolară. 

De la înfiinţare în 1969 şi până în 2014, Planetariu din Constanţa se bucură de 
vizitele celor mici, veniţi în grupuri organizate sau împreună cu părinţii ori bunicii. 

MANIfESTăRI ExPOzIţIONALE
În cazul organizării unor expoziţii tematice, folosind desene realizate de pre-

şcolari, avem posibilitatea de a vedea reacţii emoţionale copleşitoare atunci când 
copiii îşi descoperă propriile desene. 

CONCLUzII şI RECOMANdăRI
– Deoarece tehnologia planetariilor pe plan mondial se află în plină evolu-

ţie, o problemă de actualitate şi necesitate, pentru planetariile publice din ţara 
noastră, este dotarea tehnică corespunzătoare, prin achiziţionarea pieselor de 
schimb, a proiectoarelor adiţionale şi materialelor educaţionale astronomice.

– O condiţie a asigurării calităţii programelor pentru preşcolari este o bună 
pregătire pshihopedagogică a muzeografilor. Este necesar un sistem de pregă-
tire şi formare continuă, în realizarea programelor pentru copiii mici, cu seminarii 
interactive.

– Formele de colaborare, pe baza interesului reciproc, dintre planetariu şi 
grădiniţă sunt numeroase şi variate. Se cuvine să dăm dovadă în egală măsură de 
interes, iniţiativă şi pricepere.

– Există trei modalităţi prin care se poate desfăşura un program educațional: 
– să faci totul singur;
– să faci echipă;
– să te adresezi unei firme specializate 
– Planetariu constănţean a fost şi este un loc ideal care va deveni în scurt 

timp, nu numai o secţie muzeală de bază a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii dar şi un adevărat laborator creativ-imaginar pentru învăţământul pre-
şcolar în educaţie astronomică.

Curiozitatea pe care copiii o manifestă pentru spaţiul cosmic (planete, stele, 
roboţi, O.Z.N-uri etc.), este menţionată de pedagogul american Richard Reea, de 
la Nestern School Indiana, astfel: „unii dintre copiii care azi merg la grădiniţă, vor fi 
implicaţi direct în viitor în activităţi legate de spaţiul extraterestru dar absolut sunt 
asaltaţi de informaţii legate de cosmos”.



Planetariul în serviciul copiilor de vârstă preşcolară  |  89 

bibliografie

Florica Andreescu, Pedagogia preşcolară. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1972.

J. E. Brishop The Educational Value of the Planetarium. A Challenge, for 
Educators. New York, 1992.

Elena Ceauşu Îndrumătorul pentru educaţie. Editura Artemis, 1999.
Constanţa Diamandi Cerul o carte deschisă pentru toţi ,pag. 27–28, 2012.
Constanţa Diamandi Colaborarea Planetariului şi Observatorului Astronomic Constanţa 

în învăţământul Superior de Marină (sub tipar), 2014.
William Gustch Creating Planetarium Programs, in Conjunction with Major 

Television Inovation2, 1999.
Maria Olenici Revista Muzeelor şi Monumentelor, 1987.





DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXIV/2014, p. 91–96

CRONICA EvENIMENTELOR dESfăşURATE LA 
MUzEUL HIdROCENTRALEI PORţILE dE fIER I

Florica Mariana Drăghia*

ChRONICLE OF EVENTs hELD AT ThE MUsEUM OF 
IRON GATE I hyDROELECTRIC POwER

Iron Gate I Hydroelectric Museum enjoys a constant interest from visitors, due 
to its location and diversity for thematic content. Residents of DrobetaTurnu 
Severin and groups of tourists from home and abroad visiting the area reveals a 
world sometimes forgotten that preserves cultural and historical values of the 
area of the Iron Gates.
Keywords: museum, heritage, promotion, education, museum pedagogy

Cuvinte cheie: muzeu, patrimoniu, promovare, educare, pedagogie muzeală

Introducere
Muzeul este o realitate vie, o prelungire în timp a unui fapt cultural, peri-

metrul muzeal asigurând transmiterea unor experienţe culturale şi un ghidaj 
profesionalizat.

Muzeul, ca şi şcoala, sunt instituţii culturale vechi dar iată că de-abia în zilele 
noastre s-a pus problema conlucrării sub aspect educaţional.

Una dintre funcţiile majore ale muzeului este cea educativă, de prezen-
tare, promovare și receptare a valorilor concrete dintr-un anumit domeniu de 
manifestare.

Activităţii de învăţare în muzeu se pot raporta la scenarii asemănătoare ca 
şi cele promovate în şcoală, particularizate în funcţie de nevoile şi interesele 
publicului şi vor fi centrate mai mult pe axa formativă decât pe cea informativă. 
Muzeografii pot activa atât în muzeu, dar pot veni şi în şcoală pentru o serie de 
activităţi nonformale. Considerat ca loc de educaţie informală până nu demult, 
muzeul tinde să devină în parteneriat cu şcoala, un loc de educaţie formală şi 

* Muzeograf, Secţia Istorie-Arheologie, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 
e-mail: marianadraghia40@yahoo.com
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să contribuie la reînnoirea educaţiei prin dezvoltarea unor demersuri pedagogice 
proprii.

Evenimente desfăşurate în anul 2014 la Muzeul 
Hidrocentralei Porţile de fier I

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, în parteneriat cu autorităţi locale şi repre-
zentanţi ai societăţii civile, dă noi valenţe turismului de pe ambele maluri ale 
Dunării, atât calitativ cât şi cantitativ, prin stimularea interesului faţă de patri-
moniul transfrontalier şi creşterea numărului de turişti în această regiune, unică 
în Europa.

Îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare presupun şi permit dez-
voltarea numeroaselor valenţe formative şi în acest fel reuşim să îmbunătăţim 
cunoştinţele acestora.

Amplul proces de reabilitare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier început în 
anul 2010 a dus la „dispariţia” spaţiilor expoziţionale, fapt pentru care Muzeul 
Hidrocentralei Porţile de Fier I a găzduit în anul 2014 mai multe activităţi dedicate 
publicului larg, dar şi partenerilor noştri:

I. Expoziţii temporare
■ 6.03.2014 Expoziţia „Ciupagul 

din Clisura Dunării” realizată de 
Varvara Magdalena Măneanu, muze-
ograf în cadrul Secţiei de Etnografie 
şi Artă populară, a pus în valoare mai 
multe piese de port popular românesc 
(cămăşi) intrate în colecţiile Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier în perioada 
1965–1978 şi care prezintă influenţe din 
zonele îndepărtate ale Clisurii Dunării. 

Aceste piese pe lângă valoarea 
artistică deosebită, provin din aşezări 
dispărute (Ogradena) sau strămutate 
(Dubova, Ieşelniţa, Orşova), lucru ce le 
sporeşte valoarea documentară fiind 
propuse a face parte din categoria tezaur. 
Expoziţia a fost dedicată Zilei Femeii, 
deoarece femeia este cea care a purtat şi 
încă mai poartă aceste superbe piese de 
vestimentaţie.

Florica Mariana Drăghia
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■ 25.04.2014 Expoziţia „Casa 
romulei. De la Dyonis până la 
Hristos”, organizată de Muzeul 
Naţional Zajecar, Serbia a cuprins 
panouri şi bannere cu imagini şi 
aspecte din Palatul Imperial Felix 
Romuliana, cât şi replicile unor zei-
tăţi romane, dar şi a împăratului 
Galerius.

Muzeul Naţional Zajecar este 
unul din partenerii noştri externi ală-
turi de care am vernisat anul acesta, 
mai multe expoziţii temporare, atât în Serbia cât şi în România.

■ 5.09.2014. Expoziţia „Arc 
peste timp la Porţile de Fier- 
Porţile luminii (7septembrie 1964 
– 7septembrie 2014)” organizată 
de Mariana Drăghia şi Valeria 
Păunescu, muzeografi ai Secţiei 
de Istorie-Arheologie cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de la înce-
perea construcţiei hidrocentralei 
Porţile de Fier I. Expoziţia etalată 
pe 15 panouri tip roll-up, a reuşit 
cu ajutorul imaginilor de arhivă să 
prezinte cele mai importante momente din 
timpul lucrărilor de execuţie (organizare de 
şantier, închiderea albiei Dunării, faze de 
execuţie a ecluzelor, faze din timpul monta-
jului) dar şi importanţa şi impactul pe care 
l-a avut construirea acestui obiectiv asupra 
Sistemului hidroenergetic naţional.

II. Expuneri tematice, activităţi 
cultural educative

■ 22.03.2014 Expunere tematică 
„Apa, element vital pentru viaţă” sus-
ţinută de Mariana Drăghia elevilor Şcolii 
Dimitrie Grecescu – Gura Văii cu ocazia Zilei 
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Mondiale a Apei. Ca parte practică a acestei activităţi copiii au completat rebusuri 
cu tematica „Curiozităţi despre apă”.

■10.04.2014 Expunere tematică „Apariţia şi evoluţia banilor” realizată de 
Mariana Drăghia în săptămâna de Şcoală Altfel „Să ştii mai mult să fii mai bun” 
le-a adus elevilor de la Şcoala Generală Dudaşul Cerneţi, Şimian, informaţii refe-
ritoare la apariţia banilor, dar şi despre primele monezi care au circulat pe terito-
riul României. Expunerea a continuat cu discuţii interactive cu ajutorul cărora am 
reuşit să fixăm toate noţiunile învăţate în cadrul acestei activităţi.

■ 31.07.2014 Elevii Şcolii Balta, 
Mehedinţi, după ce au participat la 
şezătoarea organizată de Secţia de 
Etnografie şi Artă populară în cadrul 
Şcolii de vară ediţia a V-a „La pas 
prin Mehedinţi”, au fost invitaţii de 
onoare ai Muzeului Hidrocentralei 
Porţile de Fier I de la Gura Văii. 

După vizitarea expoziţiei per-
manente, copiii îmbrăcaţi în straie 
populare, veniţi pentru prima dată în 

cadrul acestui muzeu, au susţinut 
un program artistic ce a cuprins 
cântece populare şi jocuri speci-
fice din zona de nord a judeţului 
Mehedinţi. Spectatorii acestui reci-
tal au fost părinţii şi cadrele didac-
tice care i-au însoţit pe copii, dar şi 
vizitatorii aflaţi în acel moment în 
spaţiul expoziţional. 

III. vizite documentare
■ 21.07.2014 Studenţii Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, 

Filiala Drobeta Turnu Severin în cadrul practicii de specialitate desfăşurată în par-
teneriat cu Muzeul Regiunii Porţilor de Fier au participat la activităţi de ghidaj 
al grupurilor de vizitatori şi de documentare asupra traseelor turistice ale zonei 
Clisura Dunării.
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■ 13.09.2014 Studenţii olimpici din cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Economice 
din toată ţara reuniţi la Orşova într-o Şcoală de Vară, organizată în judeţul nos-
tru de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, în colaborare 

cu Universitatea din Craiova şi 
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 
au vizitat expoziţia de bază a 
Muzeului Hidrocentralei. În cadrul 
vizitei documentare studenţii au 
primit informaţii despre impor-
tanţa şi impactul Sistemului 
Hidroenergetic şi de Navigaţie 
Porţile de Fier I şi au propus o 
serie de strategii de dezvoltare a 
acestei zone din punct de vedere 
turistic.

■ 13.11.2014 Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov, Facultatea de 
Electrotehnică, au organizat o vizită documentară cu scopul consilierii şi orientă-
rii profesionale la Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I.

Concluzii
– Pe parcursul anului 2014 Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I a fost vizitat 

de circa 12.500 turişti veniţi individuali sau în grupuri organizate.
– Prin oferta unei vizite altfel decât cea tradiţională ghidată, elevii vizitatori 

sunt supuşi unei participări active care antrenează nivelul lor cognitiv şi afectiv la 
cote mai ridicate. Vizita la muzeu trebuie să fie interesantă, plăcută şi să le stâr-
nească dorinţa de a reveni.

– Activităţile noastre se adresează participanţilor din toate categoriile de 
vârstă, fiind împărţite şi organizate în funcţie de tematică şi complexitate, vizând 
valorificarea patrimoniului muzeal, asigurarea unei oferte educative alternative 
sau complementare celei realizate în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, 
liceal şi universitar precum şi crearea unui cadru de activitate în care copiii să-şi 
manifeste şi să-şi dezvolte creativitatea prin munca în echipă.

Pe viitor ne propunem potenţarea competenţelor şi a capacităţilor teoretice şi 
practice ale copiilor, elevilor şi studenţilor, oferirea unei alternative de petrecere a 
timpului liber şi modalităţile de atragere a unor noi categorii de public, persoane 
în vârstă, persoane cu dizabilităţi şi persoane din medii sociale defavorizate.
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ERA dINOzAURILOR

Dan Grigore*

Abstract: This paper presents a museal entertaining and educational activity 
“Age of Dinosaurs” held in 2006–2007 at the National Museum of Geology from 
Bucharest. We presented the program structure, manner of performance and some 
of the practical activities with children, such as: “Discover the fossil!”, “Dinosaur 
Detective”, “Build the dinosaur!”, and so on. In the few photos was proved the good 
reaction of children in the applications. The program has an unexpected success, 
reaching its purpose of attracting the public at the museum of geology.
Keywords: education, entertainment, museum activity, dinosaurs
Cuvinte cheie: educaţie, divertisment, activităţi muzeale, dinozauri

Este primul program educațional conceput de un colectiv al Muzeului 
Național de Geologie, în anul 2006 și care a rulat din toamna anului 2006 până în 
vara anului 2007. 

A avut ca scop atragerea publicului spre muzeu, fiind în perioada de cău-
tări de început, a deschiderii porților către publicul larg; strategia abordării unui 
subiect atractiv și incitant pentru un public țintă de vârstă fragedă, asigura inclu-
siv participarea „colaterală” și a celor mari (părinți, tutori) care ar fi găsit și aceștia 
motivație în oferta paralelă, demarată prin deschiderea magazinului.

Programul a fost adresat copiilor iubitori ai lumii dinozaurilor, cu vârste între 
3 și 15 ani și a cuprins un număr de 9+1 teme desfășurate lunar, sub forma întâlni-
rilor la muzeu în cursul week-endurilor (sâmbăta sau duminica). 

Cea de-a zecea întâlnire a constat în organizarea unui carnaval al copiilor, 
care să iși etaleze pasiunea prin talentul de a prezenta un dinozaur mai îndră-
git, atât prin costumație cât și prin compoziție artistică, literară (cântec, poezie, 
poveste) (fig. 8).

Temele au fost alese astfel încât să acopere mare parte din întrebările impor-
tante despre această lume ce fascinează copilăria, iar titlurile ședințelor să fie pe 
înțelesul copiilor:

* Institutul Geologic al României – muzeograf, Muzeul Național de Geologie, Bucureşti, e-mail: 
dan1_grigore@yahoo.com 
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1. Să cunoaștem dinozaurii! – noiembrie 2006
2. La ospăț cu dinozaurii carnivori! – decembrie 2006
3. Dinozaurii vegetarieni! – ianuarie 2007
4. Reptilele zburătoare! – februarie 2007
5. Dinozaurii scafandri! – martie 2007
6. Sânge de dinozaur! – aprilie 2007
7. Dinozaurii și dușmanii lor! – mai 2007
8. Urme de dinozaur! – iunie 2007
9. Cum și de ce au dispărut dinozaurii! – iulie 2007
10. Carnavalul dinozaurilor – august 2007

  
Fig. 1–2

Pentru acest program s-a conceput special un personaj, Magyo („maghio”= 
de la Magyarosaurus dacus – dinozaurul diplodoc pitic descoperit în secolul tre-
cut în „Insula Hațeg” de Baronul Nopcsa – 1915), personaj desenat de autorul 
acestei lucrări. Personajul a devenit foarte repede o emblemă a programului, pre-
zent pe toate materialele de promovare și pe ecran la începutul fiecărei sesiuni, 
ca prezentator al acesteia. (Fig. 1 și 2)

Colectivul care a participat la elaborarea acestui program pe parcursul a 
aproximativ un an a fost alcătuit în special din cercetători, astfel încât informațiile 
prelucrate și prezentate copiilor să fie corecte, prezentările făcându-se direct de 

Dan Grigore
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aceștia spre a putea răspunde direct valului de întrebări. Munca de realizare și 
documentare pentru fiecare din subiecte a fost împărțită astfel: dr. Iamandei 
Eugenia și dr. Iamandei Stănilă – temele 1, 3, 4, 6 și 9; dr. Dan Grigore – temele 2 și 
8; dr. Valentin Paraschiv – temele 5 și 7. Promovarea și materialele grafice au fost 
pregătite de P.R. Mădălina Ivan și dr. Dan Grigore.

Fiecare din teme a fost atent pregătită astfel încât prezentările power-point 
alături de ideile principale dezbătute cu copiii să fie pe înțelesul lor și să le aducă 
informații din culisele studiului acestei lumi. S-a încercat pe această cale într-un 
mod distractiv, să fie stimulate intuiția și inteligența copiilor, „jocul întrebărilor 
și răspunsurilor” din timpul prezentărilor făcând apel atât la cunoștințele cât și 
logica interlocutorilor. Fiecare sesiune a avut o parte de prezentare-dezbateri cât 
și o parte de activitate practică, cât mai atractivă și inventivă, nouă în modul de 
abordare al practicilor educaționale în muzeu. 

Astfel, „Descoperă fosila”, „Detectiv de dinozauri” (fig.  3, 4), „Construiește 
dinozaurul”, „Urma mea de dinozaur”, „Reconstituie marea pleziozaurilor”, 
„Origami-zaurul zburător”, sunt cele câteva din inovațiile ca „ateliere” realizate 
de echipa acestui proiect/program. Fiecare din aceste aplicații a constituit o nou-
tate, de la „bulgării de piatră cu fosile” (1) care trebuiau sparți pentru căutarea 
oaselor „fosile”, la descoperirea fosilelor într-un sit amenajat special în sală, copiii 
fiind învățați cum trebuie procedat, asemeni unui paleontolog veritabil, plecând 
de la învățarea unor etape și secrete în căutarea indiciilor geologici astfel încât 
căutarea să nu fie în van (2). 

  
Fig. 3 și 4: Copiii la activitatea „Detectiv de dinozauri” din şedința 2, căutând conform 

indiciilor aflate din dezbatere, resturi – colți de dinozauri (modele confecționate special).

În ședinţa despre urme, copiii au aflat că „pistele cu urme” sunt chiar mai 
valoroase decât scheletele, fiindcă acestea ne oferă informații despre mișcarea 
și viața dinozaurilor, sau a animalelor în general; aplicația a fost concepută ca un 
joc în care copiii trebuiau să verifice o formulă științifică despre viteza animalelor 
care depindea de mărimea urmei și distanța dintre acestea. În grădina muzeului 
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am amenajat o groapă cu nisip fin (fig. 5, 6) pe care copiii, încălțați cu „labe de 
dinozaur” (tălpi cu elastic atașabile pe picior, realizate special), imitau scene-
mișcări presupuse din viața animalelor mezozoice; apoi, măsuram și calculam 
împreună vitezele diverselor animale, după care, tot cu ajutorul nostru învățau să 
ia mulaje de ipsos ale urmelor din nisip (cu care copiii plecau fericiți acasă). 

Pentru a spori diversitatea ofertei educativ-distractive, copiii au încercat 
realizarea unor forme origami de dinozauri, sau au modelat din lut modele ale 
acestor animale sau li s-au pregătit tablouri speciale cu imagini ale animale-
lor acvatice, sub forma unor puzzle-uri (fig. 7), încercându-li-se îndemânarea și 
cunoștințele despre lumea dispărută. 

Pentru fiecare din aceste aplicații au fost ore/zile de căutare, de idei, dezba-
teri asupra utilității, atractivității ori a modului şi posibilităților de realizare; de 
cele mai multe ori, lipsa unor materiale sau instrumente din piața românească 
ne-a determinat să modificăm aplicația. S-a dorit, ca în special pentru aplicațiile 
cu specific geologic, să se respecte momentele cheie, decorul/ansamblul și 
instrumentarul utilizat (ciocane, șpacluri, pensule, dălți).

   
Fig. 5 și 6: Activitatea “Urme de dinozaur” din ședința 8 – „dinozaurii” în diverse acțiuni.

  
Fig. 7 și 8: Activitatea „Reconstituie marea pleziozaurilor” 

(ședința 5) și „Carnavalul dinozaurilor” (şedinţa 10).
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Participarea la program a crescut semnificativ din prima lună! (Fig. 9)

Promovarea programului s-a facut în mod profesionist, pe toate canalele cla-
sice (internet, ziare, tv, radio), dezvoltată de P.R.-ul muzeului Mădălina Ivan, dar și 
pe o cale mai directă, de contacte întreținute cu părinții (internet, telefon), propa-
gate în cascadă prin intermediul unui forum al acestora.

Rezultatul acestui program a fost în primul rând atragerea unui public țintă, 
fidelizat, care ulterior a atras și alți noi clienți către programele desfășurate în 
continuare de muzeu și pentru vizitarea acestuia. De asemenea, o parte din copii 
și-au exprimat dorința să devină geologi sau paleontologi. 

Promovare:
http://www.mayra.ro/timp-liber/cronici/in-rama/era-dinozaurilor-la-muzeul-de-

geologie/
http://www.amosnews.ro/arhiva/era-dinozaurilor-reptilele-zburatoare-muzeul-national-

geologie–31–01–2007
http://www.amosnews.ro/arhiva/cunoastem-dinozauri i -muzeul-national-

geologie–09–11–2006
http://pdf.informatia.ro/repository/CD_info/localhost/INFORMATIA_CD/modulesefcc.

html
h t t p : / / w w w . s t i r i e v e n i m e n t e . r o / c a l e n d a r - e v e n i m e n t e /

Era-dinozaurilor-la-Muzeul-National-de-Geologie/304
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http://www.okey.ro/2007/05/30/urme-de-dinozaur-sambata–2-iunie-la-muzeul-
national-de-geologie.html
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muzeul_geologic

http://www.clopotel.ro/utile/news/Era_Dinozaurilor_Sange_de_dinozaur–4800.html
http://www.didactic.ro/stiri/12094_muzeul-national-de-geologie-reia-din-luna-

octombrie-programele-educationale
h t t p : / / w w w . c o m u n i c a t e d e p r e s a . r o / m u z e u l - n a t i o n a l - d e - g e o l o g i e /

sa-cunoastem-dinozaurii-la-muzeul-national-de-geologie/
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„MIC şI MARE LA MUzEU” ATELIER 
dE EdUCAţIE MUzEALă IA CASA 

„şTEfAN bACIU” bRAşOv

Bianca Micu*

“LITTLE AND bIG AT ThE MUsEUM” EDUCATIONAL 
PROGRAM AT “ŞTEFAN bACIU” hOUsE IN bRAŞOV 

The educational program “Little and Big at the Museum” is designed for children 
aged 2 to 7 years old, but also to their parents and grandparents. Structured on 
thematic visits and completed by workshops, this program wants to be an alter-
native to the school education and also a way to familiarize the children and 
their attendants with the museum.
Keywords: museum education, workshops, Baciu family, Braşov, preschool 
children 
Cuvinte cheie: educaţie muzeală, ateliere de creaţie, familia Baciu, Braşov, 
preşcolari 

Pe unul din pereţii biroului meu stă aşezat un citat: „Spune-mi şi o să uit. 
Arată-mi şi s-ar putea să-mi amintesc. Implică-mă şi am să înţeleg”. Posibil să fie 
un proverb chinezesc, dar este sigur principiul de la care am pornit în realizarea 
programului de educaţie muzeală „Mic şi Mare la Muzeu”.

Proiectul s-a desfăşurat la Casa „Ştefan Baciu”, secţia de literatură a Muzeului 
„Casa Mureşenilor” din Braşov, în perioada iulie-septembrie 2013. S-a adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani, dar şi părinţilor şi bunicilor, care, cu 
această ocazie şi-au adus aminte de anii copilăriei, de jocuri, cântecele şi poezi-
oare din vremea lor. Aşa îmi vine în minte un alt citat, de data aceasta al lui Lucian 
Blaga: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. Şi câtă dreptate avea...

Revenind la programul educaţional, scopul lui a fost crearea şi consolidarea 
unei relaţii muzeu-public, în condiţiile în care Casa „Ştefan Baciu” este un muzeu 
relativ tânăr, înfiinţat în vara anului 2006. Mai mult decât atât, muzeul, ca instituţie 

* Muzeograf, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, e-mail:pur_bia@yahoo.com
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de cultură, a evoluat în timp de la simplu depozit de obiecte valoroase la muzeul 
de astăzi – „muzeul viu”, în care funcţia de colecţionare, conservare, restaurare 
şi cercetare a bunurilor culturale este completată de cea educativă. Educaţia 
muzeală încurajează folosirea muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este 
stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea cunoş-
tinţelor primite de către copii în cadrul şcolar. Un prim avantaj pe care-l oferă 
muzeul, în comparaţie cu alte instituţii de educaţie, este interdisciplinaritatea; el 
este capabil să evidenţieze legăturile dintre domenii şi astfel să le comunice copi-
ilor, într-o manieră interactivă şi agreabilă, faptul că lumea este rezultatul unor 
fenomene care pot fi studiate din mai multe perspective, cu ajutorul mai multor 
discipline.

Pornind de la ideea că deprinderile şi gusturile se formează încă din copilărie 
am considerat că şi obişnuinţa şi plăcerea de a veni la muzeu se pot forma tot 
atunci, motiv pentru care ne-am îndreptat atenţia spre un program ai cărui bene-
ficiari să fie copiii. Am ales ca ei să fie însoţiţi de un membru al familiei tocmai 
pentru a întări ideea de siguranţă, de un loc calm, liniştit, în care ei pot descoperi, 
împreună, o lume nouă, o nouă alternativă educaţională.

Programul „Mic şi Mare la Muzeu” a cuprins un ciclu de 8 activităţi care s-au 
desfăşurat la casa memorială „Ştefan Baciu” propunând copiilor şi însoţitorilor 
lor să descopere o poveste de viaţă a unei familii de intelectuali din secolul al 
XX-lea. 

Programul a urmărit, pe lângă promovarea personalităţii poetului Ştefan 
Baciu şi a familiei sale, dezvoltarea creativităţii la copii, a simţului estetic precum 
şi o îndemânare deosebită, în confecţionarea diferitelor obiecte. În realizarea 
activităţilor am ţinut cont de temele incluse în programa şcolară (pentru grădi-
niţe) precum şi de obiectivele generale şi cele specifice înscrise în curiculum-ul 
şcolar. 

Temele anuale de studiu sunt:
– Cine sunt/suntem?
– Când, cum şi de ce se întâmplă?
– Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
– Cu ce şi cum exprimăm ceea ce suntem?
– Ce şi cum vreau să fiu?
– Cum planificăm/organizăm o activitate?

Competenţe generale:
– dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii limbajului oral
– formarea deprinderilor şi priceperilor de a valorifica materiale din natură şi 

diferite deşeuri în confecţionarea unor obiecte şi jucării
– formarea capacităţii de coordonare psiho-motrică a musculaturii fine în 

vederea pregătirii mâinii pentru scris

Bianca Micu



„Mic şi mare la Muzeu” Atelier de educaţie muzeală Ia casa „Ştefan Baciu” Braşov  |  105 

– stimularea creativităţii copiilor prin educarea sensibilităţii şi gustului estetic
– cunoaşterea şi respectarea normelor de comportament în societate, educa-

rea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi

Competenţe sinteză:
– participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi auditor
– înţelegerea şi transmiterea mesajelor simple, reale sau imaginare, cu res-

pectarea structurii narative a unui text literar
– identificarea şi redarea culorilor şi varietatea acestora în mediul natural
– utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru specifice activităţilor 

artistico-plastice
– capacitatea de adaptare a propriului comportament în raport de norme 

prestabilite cunoscute, în situaţii concrete.
Structurate în vizite tematice şi ateliere de creaţie, activităţile au venit în 

completarea curriculei, constituind o alternativă la educaţia şcolară. 

scurtă prezentare a activităţilor:
– Vizita la muzeu: copiilor le-a fost prezentat interiorul muzeului precum şi 

povestea familiei Baciu. 
– Tipuri de locuinţe: pornind de la prezentarea Casei „Ştefan Baciu”, cunos-

cută şi sub numele de Casa Galbenă, am făcut o scurtă incursiune în istoria locu-
inţelor, din preistorie până în zilele noastre. În realizarea acestei activităţi ne-am 
folosit de o prezentare în power point (evoluţia locuinţelor), albume, fişe cu tipuri 
de locuinţe pentru oameni dar şi pentru animale. La sfârşitul activităţii copiii au 
realizat un castel din carton şi hârtie galbenă, o casă galbenă prin tehnica origami 
sau au lipit elementele unui castel. 

– Meserii: a treia întâlnire din cadrul programului a fost rezervată prezentării 
fiecărui membru al familiei Baciu, din punct de vedere profesional. Ioan Baciu 
(1888–1956) a fost profesor şi ziarist, Elisabeta Baciu (1896–1985) a fost casnică, 
s-a ocupat de educaţia copiilor săi, citea în limba germană, cânta la pian, Ştefan 
Baciu (1918–1993), poet, ziarist, publicist, profesor la Universitatea din Seattle 
(1962–1964) şi Universitatea din Hawaii (1965–1993), Ioana Baciu (1931–2000), 
profesor la Institutul Cinematografic de Artă “I.L.Caragiale”. Fiecare copil a primit 
un set de cartoline cu anumite meserii şi pe baza lor am realizat un dialog despre 
meserii şi rolul lor în viaţa oamenilor. La sfârşitul activităţii copiii au realizat un 
clovn din farfurii de plastic, carton şi alte materiale şi au pictat sau colorat un 
clovn. Atunci am observat cât de mult le place să coloreze. 

– Peisaj de vară: pornind de la existenţa tablourilor în muzeu, le-am povestit ce 
implică realizarea lor. Am vorbit despre tehnici de pictură, culori, pensule, diverse 
materiale după care am realizat un peisaj de vară, folosindu-ne şi de paspartu.

– Coş cu legume din materiale reciclabile şi lipire: printre obiectele donate 
muzeului de către familia Baciu se numără şi câteva obiecte din porţelan de tip 
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fructieră, bombonieră şi alte vase. Ornamentele frumos colorate şi forma lor 
deosebită au atras privirea copiilor fapt pentru care le-am dedicat o activitate 
întreagă. La sfârşit, copiii au realizat coşuri cu legume şi fructe, din jumătăţi de 
farfurii de plastic şi carton. Bomboanele le-au fost oferite ca şi recompensă pen-
tru obiectele deosebite pe care le-au realizat.

– Povestea peştelui curcubeu, completată de confecţionarea unui peştişor 
în culorile curcubeului, din hârtie creponată.

– Catrene şi confecţionarea de fluturaşi. În ultima parte a vieţii poetul 
Ştefan Baciu s-a dedicat scrierii de catrene în care personajele principale sunt pri-
etenii din tinereţe, străzile şi clădirile Braşovului natal. Folosind aceste informaţii 
am pornit prin Braşov pentru a identifica străzile şi clădirile din vremea poetului 
Ştefan Baciu.

– Confecţionarea unui personaj de poveste din linguri de lemn.
– „Treasure hunt”: ultima activitate în care copiii au identificat în interiorul 

muzeului elemente specifice familiei Baciu.
Zâmbetele copiilor şi dorinţa lor de a afla cât mai multe lucruri au fost motive 

suficiente pentru a repeta acest program şi în anul 2014: „Dacă păstrezi copilăria 
mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată!” (Tom Stoppard)
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Foto 1: Confecţionăm un castel din carton

Foto 2: Clovn
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Foto 3: Peisaj de vară cu paspartu

Foto 4: Coş cu legume
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Foto 5: Peştele curcubeu

Foto 6. Confecţionăm fluturaşi
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Foto 7: Păpuşi din linguri de lemn

Foto 8: Jocuri din vremea bunicilor
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ACţIUNI ETNOgRAfICE îN 
EdUCAţIA NON fORMALă 

Florentina Pleniceanu*

EThNOGRAPhICAL ACTIONs IN NON FORMAL EDUCATION

This paper tries to focus on some examples of good practice regarding educa-
tional programs in Iron Gates Region Museum. By the activities described here 
we emphasize the importance of the material and immaterial heritage in defin-
ing our identity.
Keywords: heritage, education, identity, Iron Gates Region Museum
Cuvinte cheie: patrimoniu, educaţie, identitate, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

Muzeul, indiferent de structură, are un rol important în dezvoltarea culturii 
generale a oricărei persoane care îi vizitează spaţiile şi manifestă interes pentru 
colecţiile muzeale valorificate în expoziţii temporare, în înţelegerea şi aprofun-
darea unor fenomene de natură diversă, în formarea gustului pentru frumos şi 
respect faţă de creaţia durabilă a trecutului.

Se cunoaşte faptul că în ultimii ani elementele de artă populară românească 
sunt tot mai prezente în acţiuni culturale din ţară şi din străinătate, îmbucurător 
întrucât astfel avem dovada că românii înţeleg că tradiţia dă vigoare şi perspec-
tivă naţiunii, însă nu întotdeauna aceste elemente sunt utilizate corect. Este un 
motiv din care Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, prin componenta etnografică, pre-
zintă şi valorifică patrimoniul etnografic mehedinţean deţinut în colecţiile sale 
şi pe cel descoperit în colecţiile particulare, tocmai pentru o raportare cât mai 
aproape de adevăr la valorile identitare corecte.

Demersurile noastre în acest sens au avut de fiecare dată public ţintă extrem 
de variat, dar o atenţie sporită s-a oferit şcolarilor de vârstă mică, elevilor de 
gimnaziu, de liceu şi în câteva rânduri studenţilor. Facem precizarea că inţia-
tive au existat atât din partea muzeului, cât şi din partea şcolii, ambele instituţii 

* Muzeograf-Şef secţie, Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta 
Turnu Severin, e-mail: florentinapleniceanu@yahoo.com
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conjugându-şi efortul întru dezvoltare umană, culturală şi civică. Considerăm că 
relaţia muzeu – şcoală trebuie permanentizată, feed – back – ul acţiunilor des-
făşurate cu suport ştiinţific şi material din partea muzeului este de fiecare dată 
pozitiv.

Ţinând seama că la baza oricărei acţiuni este obiectul de patrimoniu, în rela-
ţia muzeu – şcoală primul pas a fost vizita în expoziţia permanentă sau în expozi-
ţii pavilionare, temporare, vizită pentru care ne-am îngrijit de preexistenţa unor 
informaţii pentru o participare eficientă a copiilor la actul cultural, lucru ce pre-
supune o foarte bună comunicare între muzeograf şi dascăl care se informează 
reciproc asupra aspectelor mai puţin cunoscute de ambii (patrimoniu; metode 
de lucru cu copiii). Aceştia folosesc împreună spaţiul magic al muzeului în care 
educaţia permanentă îşi găseşte firesc aplicabilitate.

În expoziţia de bază a secţiei de Etnografie şi Artă Populară, spaţiu alternativ 
şcolii, vizitatorul – partener în acţiunile culturale a pătruns în viaţa satului tradi-
ţional mehedinţean, obiectele de patrimoniu reuşind să creeze atmosfera satu-
lui de odinioară şi să lămurească şi celor mai mici colaboratori legătura dintre 
elemetele vieţii din zilele noastre şi cele de artă populară, mai cu seamă că totul 
se desfăşoară într-un mediu prietenesc, renunţându-se la regulile stricte de învă-
ţare1 (obiectivele pe care sunt centrate acţiunile sunt de nivel afectiv).

Considerăm că prin expunerile tematice, chestionare, fişe de lucru întocmite 
pentru fiecare activitate, tur ghidat (de foarte multe ori interactiv), dezbateri orga-
nizate în cadrul şcolilor mehedinţene, excursii tematice, realizarea unor portofo-
lii pentru acţiunile subsumate unei teme, arhivă foto, am utilizat câteva dintre 
instrumentele de pedagogie muzeală ceea ce ne permite să spunem că muzeul, 
liant social, este şi un foarte bun applier de educaţie formală. 

Casa mehedinţeană a fost una dintre expunerile tematice solicitate de 
Colegiul Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin în anul 2010. Ideile progra-
mului au fost structurate în funcţie de patrimoniul deţinut (interioare tradiţio-
nale din sate mehedinţene de la munte şi de la câmpie, Izverna şi Gârla Mare), 
faţada casei din Cireşu, numeroase obiecte de mici şi mari dimensiuni din gospo-
dăria mehedinţeană, în funcţie de nevoile profesorului şi considerăm că succe-
sul a fost determinat de negocierea unei tematici comune profesor/muzeograf, 
tematică ce porneşte atât dinspre colecţia de muzeu cât şi dinspre curriculum-ul 
şcolar2.

Şcoala de vară 2010, program educativ cu largă adresabilitate, 5 ani – 18 ani, 
în care secţia de Etnografie a valorificat patrimoniul material deţinut de muzeu şi 
patrimoniul imaterial cu ajutorul meşterilor populari şi rapsozilor mehedinţeni, 

1 Florentina Pleniceanu, Aspecte ale educaţiei pentru patrimoniul etnografic în cadrul relaţiei 
muzeu – şcoala primară, BURIDAVA studii şi matriale X, Ed.OFFSETCOLOR, Râmnicu Vâlcea, 2012, 
p. 256–264

2 Raluca Neamu Bem, Petruţa Mişu, Alexandra Zbughea, Angelica Iacob, Laura Căpiţă, Activitatea 
educativă în muzeu, p. 172–183, Bazele Muzeologiei, CPPC–2007
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s-a desfăşurat pe tot parcursul lunii iulie 2010. Cei 150 de copii, adolescenţi înscrişi 
au fost împărţiţi în patru grupe spre a eficientiza fiecare prezentare sau atelier de 
lucru. Punctul de pornire în activităţile programului a fost expoziţia de bază pen-
tru fiecare grupă, etapă care a determinat recunoaşterea unor valori materiale şi 
identificarea de către copii a celor imateriale. S-au desfăşurat intersante ateliere 
de lucru în care sprijin au fost meşterii populari. 

săptămâna 1 – Împletitul nuielelor şi a fibrelor vegetale a fost primul atelier 
care s-a desfăşurat în sala I a expoziţiei de bază din secţia de Etnografie şi pen-
tru exemplificarea frumuseţii şi utilităţii obiectelor din nuiele şi fibre împletite s-a 
folosit colecţia de Împletituri Chinezeşti faţă de care copiii au manifestat deosebit 
interes. 

săptămâna 2 – Olăritul s-a desfăşurat cu sprijinul nemijlocit al Primăriei 
comunei Şişeşti şi al meşterilor olari Gheorghe Gârbovan, Vasile Iosu şi Maria 
Căţea. 

Atelier de lucru 
Şcoala de vară – 2010
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Din tainele unui meşteşug străvechi, Şcoala de vară – 2010

săptămâna 3 – Şezătoare la muzeu – întâlnire cu meşterul popular Oana 
Nicoleta Pîrvan din Ponoarele, Mehedinţi, care a prezentat câteva din secretele 
lucrului manual al femeilor de la munte. Filmul Nedeia de la Balta şi Hora mare 
din curtea muzeului au recreat atmosfera de sărbătoare din satul mehedinţean 
despre care o bună parte dintre copiii înscrişi la acţiunile programului educaţio-
nal oferit de muzeu au foarte puţine cunoştinţe.

  
Şezătoare la muzeu, Şcoala de vară – 2010

săptămâna 4 – Excursia organizată la Cerneţi pentru o vizită la Culele lui 
Tudor Vladimirescu şi Nistor a încheiat cele patru săptămâni în care Secţia de 
Artă, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Secţia de Etnografie au transmis şi credem 
fixat informaţii într-o atmosferă de vacanţă.

În aceeaşi perioadă secţia de Etnografie a fost gazda unui grup de studenţi 
sociologi care şi-au exprimat interesul faţă de aspectele necunoscute ale ocupa-
ţiei de muzeograf. Considerăm că discuţiile despre studiul colecţiilor, motivarea 
permanentei colaborări cu Laboratorul de Restaurare/Conservare, prezentarea 
materialului bibliografic din biblioteca Muzeului Regiunii Porţilor de Fier şi infor-
maţiile oferite despre temele de cercetare şi despre programul de activităţi din 
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anul 2010 au creat profilul complex al muzeografului care este perceput întot-
deaună drept persoana care însoţeşte şi vorbeşte grupurilor de vizitatori.

Satul tradiţional mehedinţean văzut prin ochii copilului este primul proiect 
educaţional desfăşurat în anul 2010 în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Theodor 
Costescu din Drobeta Turnu Severin. Interpretarea chestionarelor de la sfârşitul 
celor şase activităţi ne reconfirmă interdependenţa dintre educaţie şi cultură.

  

  

  
Imagini surprinse în timpul acţiunilor subsumate proiectului 

Satul tradiţional mehedinţean văzut prin ochii copilului
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Credinţe, tradiţii şi obiceiuri, proiect educaţional 2011–2012; 2012–2013; 
2013–2014 în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Mehedinţi, Şcoala Gimnazială 
Constantin Negreanu, Biblioteca Judeţeană I.G.Bibicescu, Palatul Copiilor din 
Drobeta Turnu Severin subsumează o serie de activităţi în care secţia de Etnografie 
a pus accent pe cultura spirituală, marcându-se la solicitarea dascălilor nume-
roase sărbători din calendarul popular.

   
Port popular de sărbătoare – 2010, expoziţie vivantă

În rândul colaboratorilor muzeului se numără colecţionarii particulari care 
deseori ne-au pus la dispoziţie patrimoniul pe care-l deţin pentru a-l valorifica 
expoziţional sau publicistic. Port popular de sărbătoare este o expoziţie vivantă 
de costume populare din Colecţia Ion Dumitraşcu din Ponoarele, Mehedinţi, 
expoziţie organizată printr-un protocol de colaborare cu Colegiul Naţional Traian 
din Drobeta Turnu Severin la sărbătoarea oraşului în anul 2011, o manifestare pe 
cât de frumoasă, spectaculoasă, pe atât de greu de realizat din cauza necunoaşte-
rii frumuseţii şi importanţei artei populare româneşti. Odată pregătită şi desfăşu-
rată această paradă de port popular, am obţinut efectul scontat – admiraţie pen-
tru priceperea şi ingeniozitatea cu care a fost lucrat costumul la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX lea şi exprimarea dorinţei de reluare a acestui 
tip de acţiuni în manifestările organizate de şcoală.

LEGACY este proiectul implementat de Asociaţia de Tineret Juventus Mundy 
din Drobeta Turnu Severin în parteneriat cu Asociaţia Les Francas de L’ Allier 
(Vichy, Franţa) în perioada iulie 2011 – aprilie 2012. Cum scopul proiectului a fost 
valorizarea unei moşteniri comune la nivel regional, naţional şi european, acţiu-
nile etnografice au susţinut cu succes educaţia non-formală care s-a urmărit a fi 
promovată prin acest proiect (în intervalul 22–28 august 2012). Curtea Muzeului 
de Artă a fost cadrul manifestărilor desfăşurate, prezentarea a două colecţii par-
ticulare de costume populare – costum vechi/costum nou, cu permisiunea de a fi 
purtate de tinerii francezi şi români, cântec vechi din Mehedinţi cu rapsodul Ion 
Dumitraşcu, iar excursia organizată în satul mehedinţean Ponoarele pentru vizi-
tarea unei gospodării, pregătirea unor gustări tradiţionale şi dovezile de iscusinţă 
şi pricepere în realizarea costumului popular şi a ţesăturilor de interior în atelierul 
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meşterului popular Oana Nicoleta Pîrvan au fost suficiente ca grupul de tineri 
francezi şi profesorii acestora să-şi exprime dorinţa de a descoperi şi experimenta 
cât mai multe lucruri despre Mehedinţi. 

Atelierul de olărit, din nou cu sprijinul Primăriei Şişeşti, altă acţiune de succes 
în care, după modelaj şi lucrul la roata meşterului Gheorghe Gârbovan, cei 28 de 
tineri au încercat decorarea vaselor obţinute în stil daco –galo-roman.

  
Imagini din timpul întâlnirilor cu tinerii participanţi la activităţile proiectului LEGACY

Pe urmele timpului în nordul Olteniei, 01 noiembrie 2013 – 01 noiembrie 2014, 
este proiectul cultural în care Secţia de Etnografie a muzeului severinean, ală-
turi de Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu, Casa Băniei – Muzeul Olteniei 
din Craiova, Muzeul Judeţean Vâlcea Aurelian Sacerdoţeanu contribuie cu infor-
maţii în dezbateri şi expuneri despre zona etnografică Mehedinţi la solicitatrea 
Colegiului Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu.

Seminarul Protejarea şi promovarea patrimoniului imaterial din regiunea 
Oltenia susţinut de secţia de Etnografie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în 
cadrul Colegiului Tehnic Decebal (discuţii şi film documentar) a fost o metodă 
de diseminare a proiectului cultural Proiect integrat pentru îmbunătăţirea sem-
nificativă a gradului de protejare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial 
reprezentativ din regiunea Sud – Vest Oltenia organizat de Casa de Cultură Traian 
Demetrescu din Craiova, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional în 
anul 2012 la invitaţia căreia muzeul severinean şi-a susţinut punctul de vedere în 
relaţia dintre patrimoniul imaterial şi creaţia de autor.

Port popular de sărbătoare, a doua expoziţie vivantă în care muzeul a valorifi-
cat Colecţia Ion Dumitraşcu în anul 2013, s-a realizat printr-un protocol de colabo-
rare cu Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja din Drobeta Turnu Severin.

Spunem despre tradiţie că reprezintă un sistem de valori care conferă sigu-
ranţă omului faţă de mediu şi în relaţiile sociale, şi pentru că societatea în care 
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trăim valorizează în mare măsură evoluţia şi progresul iar marketingul este atât 
de puternic, considerăm că sunt suficiente motive ca muzeul să atragă atenţia 
publicului său, mai ales a copiilor asupra reperelor tradiţionale care dispar din 
cauza ritmului accelerat al vieţii pe care o trăim.

  
Port popular de sărbătoare – 2013, expoziţie vivantă

  
Colindătorii – 2010; Şcoala Gimnazială Constantin Negreanu, Drobeta Turnu Severin; 

Grup de interpreţi de folclor mehedinţean

  
Colindătorii – 2011; Şcoala Gimnazială Theodor Costescu, Drobeta Turnu 

Severin; Kinonia – Corul Episcopiei Strehaiei şi Severinului
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Joimăriţa la muzeu – 2010, Expoziţie cu lucrările copiilor de la 

Şcoala Gimnazială Th. Costescu, Şcoala Gimnazială Petre Sergescu, 
Şcoala Gimnazială Nr. 14 din Dobeta Turnu Severin

Considerăm că în cele câteva acţiuni cu specific etnografic amintite mai sus 
muzeul a reuşit să atingă valenţele formative ale pedagogiei muzeale, facilitând 
diferite tipuri de consumuri prin descoperirea unei lumi îndepărtate. Trăirile emo-
ţionale din timpul activităţilor şi revenirea ulterioară a acestora, a copiilor, tineri-
lor în muzeu ne conving că s-a maximizat eficient potenţialul educativ al muzeu-
lui prin responsabilizarea participanţilor faţă de tradiţie.
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ACTIvITăţI EdUCAţIONALE dESfăşURATE 
dE MUzEUL REgIUNII PORţILOR dE fIER îN 
CAdRUL PROgRAMULUI „şCOALA ALTfEL: 
Să şTII MAI MULTE Să fII MAI bUN” – 2014

aneta Pristoleanu*

EDUCATIONAL ACTIVITIEs DEVELOPED by ThE “IRON GATEs” 
REGIONAL MUsEUM wIThIN ThE PROGRAM –“ANOThER 

TyPE OF sChOOL – KNOw MORE, bE bETTER”– 2014 

The Program –“The school in another way-Know more, be better” – 2014 was 
carried out between April 7th–11th 2014, being mainly addressed to the school 
public, always faithful to the museum.
The Program concretized in the realizing of some educational activities, which 
were meant to promote museums’ tangible and intangible patrimony. The 
activities consisted in: thematic exhibitions, workshops, presentations of doc-
umentaries, completions of crosswords and quizzes. The actions within the 
Program – “Another type of school” have the point of familiarizing youngsters 
with the role and purpose of the museum, to stimulate the interest for the local 
history, to educate in the spirit of the respecting, protecting the cultural values 
and nonetheless, to strengthen the relationship between museum and school.
Keywords: museum, educational program, patrimony, school
Cuvinte cheie: muzeu, program educaţional, patrimoniu, şcoală

Muzeul nu mai este perceput de mult doar ca un simplu spaţiu de etalare 
și depozitare a bunurilor culturale, el este considerat ca o instituţie interactivă, 
generatoare de cunoaştere pentru tot mai diverse şi numeroase categorii de 
vizitatori. 

Funcţia educativă îi conferă muzeului o serie de beneficii, printre care aceea 
a activităţilor cu publicul din mediul şcolar, cel mai fidel partener, ea venind ca o 

* Muzeograf, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: aneta.pristoleanu@
yahoo.com



122   |  aNeta pristoleaNu

completare la programa şcolară şi nu numai. Instrumentele pedagogice, folosite 
de specialiştii din muzeu, sunt tot mai diverse şi moderne, iar colaborările dintre 
muzeografi şi publicul şcolar sunt din ce în ce mai strânse.

Şi în acest an, programul “Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ini-
ţiat de Ministerul Educaţiei, începând cu anul 2012, care are ca scop “implicarea 
elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocu-
părilor diverse ale copiilor, şi să pună în valoare aptitudinile, abilităţile şi talentele 
acestora în diferite domenii” s-a regăsit în programul nostru de activităţi.

Chiar dacă Muzeul Regiunii Porţilor de Fier se află într-un amplu proces de 
reabilitare, de o bună bucată de vreme, fiind vitregiţi de spaţiul propriu, acest 
lucru nu ne-a împiedicat să ne desfăşurăm programele educaţionale propuse, în 
secţii ce aparţin muzeului nostru: Muzeul de Artă, Muzeul Hidrocentralei Porţile 
de Fier I, Gura-Văii, dar şi în spaţii neconvenţionale. 

În acest context au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse Centre 
Comerciale din localitate, printre care, SC Severin Schopping Center SRL, acesta 
punând la dispoziţia muzeului o galerie, pe care am amenajat-o, temporar, cu 
mobiler adecvat susţinerii activităţilor ce urmau a fi desfăşurate în săptămâna de 
Şcoală Altfel.

Promovarea 
Încă din luna martie, programul de activităţi stabilit de specialiştii muzeului 

pentru săptămâna de Școală Altfel, a fost transmis prin fax tuturor unităţile şco-
lare, cu adresabilitate specială către ciclul primar şi gimnazial din localitate. Am 
transmis comunicate de presă mass-mediei locale şi am postat pe site-ul muzeu-
lui programul de activități și condițiile de înscriere. Un sprijin major am avut şi din 
partea Inspectoratului Şcolar, partener consecvent, în cadrul tuturor programelor 
ce vizează activităţile educative, propuse de muzeu elevilor. 

Înscrierea la diferite ateliere din programul de activități propus de noi, s-a 
realizat pe bază de programare, la sediul instituţiei, prin intermediul secţiei Relaţii 
Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală.

Am fost surprinşi să constatăm că numărul celor înscrişi nu a fost cel aştep-
tat, cadrele didactice punând numărul mic de participanţi pe seama dinstanţei 
dintre unităţile şcolare și Centrul Comercial şi a lipsei unui mijloc de transport. 
Cei care nu au ţinut cont de aceste impedimente, şi au răspuns invitaţiei muzeu-
lui, au fost elevii Colegiului Naţional Traian, Colegiului Naţional Gheorghe Ţiţeica, 
Școlilor gimnaziale “Alice Voinescu” şi „Dimitrie Grecescu”, Liceului de Artă „I.Şt.
Paulian” şi Centrului de Educaţie Specială. Programele desfăşurate pe parcur-
sul celor cinci zile au cuprins expuneri tematice, vizionări de filme documen-
tare, ateliere de lucru și au fost susținute de muzeografii secţiilor Etnografie şi 
Artă Populară, Ştiinţele Naturii, Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie 
Muzeală și reprezentanți ai Laboratorului de Conservare-Restaurare.

aneta Pristoleanu
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scopul activităților propuse pentru Școala Altfel au vizat:
– Cunoaşterea istoriei locale
– Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea patrimoniului cultural şi 

promovarea acestuia
– Sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară
– Conştientizarea protejării şi conservării patrimoniului local şi al tradiţiilor
– Educarea elevilor pentru cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător

desfășurarea activităților în intervalul 7–11 aprilie 2014
Luni – 7 aprilie 2014 / Din lada de zestre a bunicii. Costumul popular.
Coordonator – Florentina Pleniceanu, muzeograf, Secţia Etnografie şi Artă 

Populară
Loc de desfăşurare – SC Severin Schopping Center SRL 

Pornind de la ideea că por-
tul popular este cartea de iden-
titate a românilor, muzeograful 
coordonator, le-a prezentat ele-
vilor Colegiului Naţional Traian şi 
Centrului de Educaţie Specială, 
un costum popular, femeiesc, 
din zona de nord a judeţului 
Mehedinţi, datat, început de secol 
XX, ansamblu ce face parte din 
colecţia Muzeului Regiunii Porţilor 
de Fier. Informațiile primite cu pri-
vire la forma, repartizarea și varietatea cromatică a decorului, la materia primă 
folosită pentru confecţionare şi la semnificaţia din punct de vedere social, toate 
acestea, au reuşit să trezească elevilor, admiraţie pentru costumul popular, expri-
mând-şi dorinţa de a-l îmbrăca la diverse ocazii.

Partea practică a acestui atelier a constat în decorarea unor șabloane din car-
ton, primite de fiecare copil în parte de la organizatori, ce reprezentau piesele 
unui costum popular. După decorare, elevii au decupat și au asamblat șabloanele 
pe o foaie de hârtie, astfel încât să formeze un costum popular întreg. Informațiile 
primite în partea teoretică a atelierului și imaginația copiilor au dus la realizarea 
unor modele decorative inedite.

Pe lângă programele propuse a se desfășura în cadrul societății comerci-
ale Severin Schopping Center SRL, muzeografii au propus și o serie de activități 
educaționale care să se desfășoare în incinta școlilor solicitante. Una dintre 
aceste activități a fost:
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Educaţia ecologică prin recreere. Ecoturism 
în Parcul natural Porţile de fier
Coordonator – Magdalena Trăistaru muzeograf, Secţia Relaţii Publice, Marketing 
Cultural şi Pedagogie Muzeală şi Manuela Pătruţescu, conservator general al 
muzeului.
Loc de desfăşurare – Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” din Drobeta Turnu 
Severin

Activitatea a constat în vizi-
onarea filmului documentar, 
„Peisaje danubiene”, în care sunt 
prezentate monumente isto-
rice şi naturale, începând de la 
Golubački grad, până la Porţile 
de Fier II. Acest documentar a 
creat impresia unei croaziere pe 
Dunăre, elevii având posibilita-
tea să admire frumuseţile de pe 
ambele maluri ale bătrânului 
fluviu, (Cetatea Tricule, Cazanele 
Mari, Cazanele Mici, Tabula 
Traiana, Bustul lui Decebal- săpat în stâncă), sugerându-le în acelaşi timp ideea 
că ori de câte ori au prilejul, merită să parcurgă acest traseu plin de încărcătură 
istorică dar și de peisaje mirifice create de natură. 

Marţi – 8 aprilie 2014 / Tablouri celebre din colecţia MRPF
Coordonator – Chirilă Enescu, muzeograf, Secţia de Relaţii Publice Marketing 
Cultural şi Pedagogie Muzeală
Loc de desfăşurare – SC Severin Schopping Center SRL
Participanţi – Elevii Colegiului Naţional Gheorghe Ţiţeica

Pentu această activitate, au 
fost selectate cinci tablouri din 
patrimoniul Muzeului de Artă 
severinean, realizate de renumiții 
pictori români: Gheorghe 
Petraşcu, Ion Ţuculescu, Victor 
Brauner, Dumitru Gheaţă şi Iosif 
Iser. 

Partea teoretică a acestei 
activităţi a constat în prezentarea 
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detaliată a fiecărei lucrări, de către muzograful coordonator, subliniind în special 
culoarea, compoziţia şi tehnicile folosite de artist.

În cadrul atelierului de lucru, copiii au primit, câte un plic care conţinea 
puzzle-uri, cu imagini selectate din tablourile prezentate, urmând să identifice, 
cărei opere îi aparţine imaginea şi cine este artistul care a realizat lucrarea.

Miercuri – 9 aprilie 2014 / Din lumea celor care nu cuvântă
Coordonator – Sorina Matacă şi Florina Diaconu, muzeografi Secţia Ştiinţele 
Naturii
Participanţi – elevii Colegiului Naţional Traian şi Şcolii Gimnaziale „Dimitrie 
Grecescu”
Loc de desfăşurare – SC Severin Schopping Center SRL

Activitatea a constat în prezentarea a trei mamifere naturalizate din colecţia 
Secţiei Ştiinţele Naturii, iar informaţiile oferite de muzeografi, au urmărit să sti-
muleze curiozitatea elevilor, despre viaţa acestor animale, modul de hrănire şi 
caracteristicile habitatului în care trăiesc. În partea a doua a activităţii, copiii au 
răspuns la ghicitori şi dând frâu liber imaginaţiei au creat poveşti, care au avut ca 
personaj, cel puţin unul dintre animalele prezentate de coordonatori.

Joi – 10 aprilie 2014 / Ceramica din colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier
Coordonator – Manuela Pătruţescu, conservator general în cadrul Laboratorului 
Conservare – Restaurare
Participanţi – Elevii Liceului de Artă I.Şt. Paulian şi ai Şcolii Gimnaziale “Alice 
Voinescu”, din Drobeta Turnu Severin
Loc de desfăşurare – SC Severin Schopping Center SRL

Partea teoretică a constat într-o expu-
nere tematică, prin care muzeograful 
coordonator a încercat să le prezinte ele-
vilor, tehnica de realizare a vaselor din lut, 
motivele ornamentale folosite la decora-
rea ceramicii din cele mai vechi timpuri 
și până în present, și nu în ultimul rand, 
însemnătatea și importanța acestor vase.

Pentru o mai bună înțelege copii-
lor le-au fost prezentate cinci obiecte 
ceramice din perioade diferite, cu 
funcționalitate diferită, care prezentau 
diverse decoruri și finisaje mai mult sau 
mai puțin pronunțate, toate din colecția 
Muzeului Regiunii Porților de Fier. 
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Atelierul de lucru din această zi, a fost cel mai îndrăgit de participanţi, acest 
lucru datorându-se probabil faptului că toţi elevii au avut prilejul să experimen-
teze modelarea manuală în lut a unui obiect, (vas) ţinând cont de informaţiile 
primite de la coordonatorul atelierului. După modelarea vaselor ceramice, elevii 
au aplicat pe acestea, decoruri (incizii) specifice vaselor din preistorie. 

La finalul acestei activităţi, fiecare elev participant a completat un rebus, ce 
conținea cuvinte învățate în cadrul atelierului și cine a dorit, a completat puzzle-
uri cu imagini ce reprezentau vase ceramice din patrimoniul muzeului.

salvaţi păsările din Europa!
Coordonator – Sorina Matacă, muzeograf, Secţia Ştiinţele Naturii
Participanţi – elevii Şcolii Gimnaziale “Alice Voinescu”, din Drobeta Turnu Severin
Loc de desfăşurare – Incinta şcolii partenere.

În cadrul acestei activități 
elevii au vizionat filmul docu-
mentar, “Aria Naturală pro-
tejată Gruia-Gârla Mare. 
Conservarea biodiversităţii în 
perspectiva dezvoltării dura-
bile”, primind informaţii, referi-
toare la păsările de importanţă 
comunitară, din acest areal, 
despre modul lor de viaţă, de 
hrănire, despre comportamen-
tul acestora și despre habitat.

Partea a doua a activităţii 
a stârnit interesul copiilor: Astfel, fiecare copil a primit câte o foaie de hârtie pe 
care era desenat un contur ce înfățișa una din păsările prezentate în film. Dând 
dovadă de ingeniozitate şi creativitate, copiii au colorat desenele folosindu-se de 
materialele pe care le aveau la dispoziţie. Fiecare elev, a îmbogăţit în funcţie de 
imaginaţia sa, aceste foi în culori vii.

Vineri – 11 aprilie 2014/Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Trecut şi Viitor
Coordonator: Magdalena Trăistaru şi Aneta Pristoleanu, muzeografi, Secţia 
Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală
Loc de desfăşurare – SC Severin Schopping Center SRL
Participanţi: Elevii Şcolii Gimnaziale “Alice Voinescu” din Drobeta Turnu Severin

Această activitate a adus în faţa protagoniştilor “povestea” Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, prin prezentarea unui documentar, cu imagini din vechea eta-
lare a patrimoniului muzeal, aşa cum a fost el până în anul 2010 şi prezentarea 



Activităţi educaţionale desfăşurate de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier  |  127 

noului ansamblu architectural 
al muzeului aşa cum v-a arăta 
după perioada de reabilitare.

În partea a doua a activită-
ţii, elevii au întregit puzzle-uri, 
care aveau ca temă monumen-
tele istorice importante din 
parcul arheologic, iar la final au 
dezlegat rebusuri care au con-
dus la informaţii despre patri-
moniul muzeal.

Copiii au venit cu idei şi 
sugestii referitoare la cum ar 
dori să arate expoziţia de bază a muzeului după reabilitare şi deasemeni au făcut 
propuneri în ceea ce priveşte diversificarea ofertei educative a muzeului.

Observații și concluzii:
– Pentru realizarea unui studiu de marketing, s-au folosit chestionare, care 

au conţinut un număr de 7 întrebări, cu variante de răspuns prestabilit sau cu 
răspuns deschis la care au bifat toți elevii participanți la activitățile desfășurate în 
săptămâna de Școală Altfel.

– Considerăm că prin organizarea atelierelor de lucru şi a prezentărilor 
tematice, din săptămâna de Şcoală Altfel li s-a oferit elevilor oportunitatea de 
a cunoaşte mai multe din tainele unui muzeu, trezindu-le interesul şi respectul 
faţă de patrimonial muzeal, în acelaşi timp formându-le apetitul şi reflexul pentru 
activităţile de pedagogie muzeală.
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gEOEdUCAţIE APLICATă – METOdA C&H 
(INTERACţIUNE PRIN gHIdARE vIdEO)

horaţiu Roman* 
cristiana andreea Vasiliu**

APPLIED GEOEDUCATION–C&h METhOD 
(VIDEO > INTERACTION GUIDANCE) 

Geoeducation was developed in the context of geonconservation and is a way of 
promoting the values of geodiversity: intrinsic value, the link between geodiver-
sity and local communities and the link between geodiversity and biodiversity. 
This paper proposes a method of geoeducation, which was inspired by another 
method used in social sciences (video interaction guidance). The geoeducator 
(guide and/or professor) aims to develop skills and the knowledge about geo-
diversity among participants (students, geotourists). The applicability of C&H 
method was described and structured over three days. 
Keywords: geoeducation, C&H method, geodiversity, geoconservation, Geopark, 
geotourist
Cuvinte cheie: geoeducaţie, metoda C&H, geodiversitate, geoconservare, 
Geoparc, geoturist

Geoeducaţia oferă tinerilor şi nu doar acestora cunoştinţe despre modul cum 
funcţionează lumea antropică şi lumea naturală la nivel local, regional şi global 
(National Geographic, 2014). Tinerii sunt învăţaţi să folosească perspective dife-
rite pentru a înţelege lumea.

Geoeducația oferă elevilor sau geoturiştilor o combinație de metode de 
înțelegere, atitudini și abilități, de care vor avea nevoie de-a lungul vieții lor.

Conceptul de geoeducaţie (Fig.  1) este unul din conceptele majore, ce stau 
la baza geoconservării, alături de evaluarea geodiversităţii (auditul geodiversită-
ţii), geoturism şi Geoparc. Interacţiunea dintre aceste concepte este evidentă şi 
* Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti, e-mail: horace_the_horace@

yahoo.com
** Asistent social, e-mail: cristianavasiliu@yahoo.com
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urmăreşte, în mare, să promoveze conservarea şi importanţa geodiversităţii în 
cadrul unor arii naturale protejate cum este Geoparcul. Similar conceptului de Parc 
Natural, Geoparcul conţine pe lângă geosituri (Rezervaţii Naturale, Monumente 
ale Naturii, Rezervaţii Ştiinţifice) şi arii protejate de biodiversitate (situri Natura 
2000). Pe lângă zonele naturale aflate sub o protecţie specifică, Geoparcul con-
ţine şi zone antropice, avute în vedere pentru dezvoltare durabilă. Astfel, pe lângă 
valorile geodiversităţii, sunt promovate şi valorile culturale ale comunităţii locale.

Metoda propusă a rezultat în urma unor discuţii, avute cu asistentul social 
Cristiana Andreea Vasiliu în contextul geoeducaţiei, şi a fost inspirată după 
metoda Video Interaction Guidance (VIG). Experienţa de lucru în domeniul asis-
tenţei sociale a copilului şi familiei, alături de perspectivele geoconservaţioniste, 
au constituit premise pentru creionarea acestei metode, pe care am dorit să o 
numim metoda C&H.

Metoda C&H are la bază tehnica „Interacţiune prin ghidare video” (VIG). 
„Interacţiunea prin ghidare video” (VIG – Video Interaction Guidance) este 

o intervenţie folosită în domeniul socio-uman (AVIGuk, 2014), unde practicianul 
urmăreşte să dezvolte comunicarea în cadrul diferitelor tipuri de relaţionare (rela-
ţionare copil-părinte, copil-profesor, relaţionare între profesionişti). Principalul 
scop al acestei intervenţii este de a ajuta persoana să reflecteze la felul în care 
relaţionează, evidenţiind părţile pozitive ale relaţionării/interacţiunii şi stimu-
lând persoana să facă schimbările dorite. 

Metoda C&H urmăreşte să ajute studentul, geoturistul să dobândească 
cunoştinţe despre geodiversitate într-un mod interactiv, să înteleagă mai bine 
legătura dintre om şi natură şi valorile geoconservării.

Participanţii pot fi elevi sau studenţi, care studiază în diverse domenii, şi geo-
turişti. Geoturiştii sunt turiştii, care aleg să viziteze o arie protejată, unde le sunt 
oferite servicii de geoturism legate de geodiversitate, biodiversitate şi identitatea 
culturală locală.

Cu ajutorul metodei C&H, participantul este ghidat să reflecteze asupra unor 
clipuri video despre geodiversitate sub următoarele trei aspecte:

– Valoarea intrinsecă a geodiversităţii;
– Legătura dintre geodiversitate şi biodiversitate;
– Legătura dintre geodiversitate şi comunitatea locală.
Metoda C&H se aplică pe durata a trei zile. În prima zi şi în ultima participanţii 

se vor afla la Centrul de vizitare al Geoparcului, iar în cea de a doua zi aceştia vor 
fi invitaţi pe trasee itinerante din Geoparc.

Mai întâi participanţii vor viziona un clip, unde primesc explicaţiile ghidului 
şi profesorului (Fig. 1. I). 

În cea de a doua etapă, participantul este ajutat să schimbe rolul de specta-
tor cu cel de ghid. Participantul devine ghid şi poartă discuţii cu profesorul în tim-
pul derulării imaginilor, iar ghidul real preia rolul de spectator, putând participa 
cu întrebări ajutătoare.

horaţiu Roman, cristiana andreea 
Vasiliu
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Cea dea treia etapă presupune pentru participant să preia rolul de profesor, 
acesta din urmă fiind în postura temporară de spectator. 

Prin parcurgerea celor trei etape (Fig.  2. I), se urmăreşte verificarea bunei 
asimilări a cunoştinţelor participantului în domeniul geodiversităţii. Pe de altă 
parte, aceste etape ajută participantul să depăşească nişte bariere de comuni-
care cu instructorul (ghid sau profesor) şi îi va stimula iniţiativa de explorare. 

Această abordare poate facilita asimilarea eficientă a unor concepte noi, 
deoarece contextul de învăţare creat nu va fi unul didacticist şi prescriptiv, ci cola-
borativ, stimulând şi abilitând participantul. 

Pe de altă parte, în momentul în care participantul va crea propriul clip des-
pre geodiversitate (Fig. 2. II), va avea ocazia să se folosească de informaţia nouă 
asimilată, iar în momentul în care va viziona propriul clip, va deveni mult mai 
conştient de ceea ce a învăţat. Clipul, realizat chiar de participant (Fig. 2. III), este 
un instrument important în oferirea unui feed back, ajutând astfel participantul 
să-şi îmbunătăţească capacitatea de recunoaştere şi identificarea semnificaţiei si 
importanţei elementelor de geodiversitate.

De-a lungul celor trei zile (Fig.  2) geoeducatorul (instructorul), fie că este 
vorba de ghid sau profesor, urmăreşte nu doar împărtăşirea unor cunoştinţe des-
pre geodiversitate şi geoconservare, ci şi dezvoltarea unor aptitudini legate de 
comunicare şi dobândirea unor atribute de către participant (Tab. 1).

Tabelul 1. Principii ale interacţiunii urmărite de geoeducator

A fi interesat

– Motivarea interesului printr-o atitudine prietenoasă
– Acordarea de timp şi spaţiu pentru ceilalţi
– Arătând o deschidere pentru ceilalţi 
– Având preocuparea faţă de ceea ce fac, gândesc sau simt
– Ascultarea celorlalţi

Încurajarea 
iniţiativelor

– Explicând ceea ce faci
– Ascultarea activă
– Aşteptând cu răbdare
– Validarea a ceea ce vezi, crezi sau simţi
– Utilizarea unei intonaţii amicale şi/sau ludice
– Căutarea de iniţiative

Primirea
iniţiativelor

– Arătarea faptului că ai ascultat şi observat inițiativa celuilalt
– Confirmarea unui feedback prin limbajul corpului
– Fiind amical şi/sau ludic
– Având contact vizual, zâmbind, dând 
din cap sub formă de răspuns
– Fiind receptiv faţă de ceea ce celălalt spune 
– Repetând/folosind cuvinte sau fraze folosite de celălalt
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Dezvoltarea 
interacţiunilor

– Aşteptând şi apoi răspunzând
– Verificând dacă celălalt te înţelege
– Aşteptarea atentă în venirea rândului tău
– Râzând sau participând cu glume când se permite
– Oferind o a doua sau mai multe 
perspective pentru acelaşi subiect
– Acordarea unor discuţii scurte
– Contribuţie la interacţiune şi activitate în mod egal
– Co-operarea văzută ca ajutor reciproc

Oferirea ghidării

– Schiţarea structurii
– Extinzându-te, bazându-te pe răspunsul celuilalt
– Furnizarea de informaţii atunci când este necesar
– Oferirea de suport atunci când este necesar
– Oferirea de alternative pe care celălalt le poate înţelege
– Oferirea de sugestii pe care celălalt le poate urmări

Discuţia de 
aprofundare

– Sprijinirea stabilirii obiectivelor
– Schimbul de opinii
– Colaborarea în rezolvarea problemelor
– Observarea diferenţelor de opinie
– Investigarea intenţiilor din spatele cuvintelor 
– Numirea contradicţiilor sau conflictelor (reale sau potenţiale)
– Atingerea unor noi cunoştinţe sau înţelegeri
– Gestionarea conflictelor (reluarea punctelor de 
„a fi atent” şi „primirea de iniţiative” cu scopul de 
restabilire a interacţiunilor de sensibilizare)

După Kennedy, H et al. (2011)
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Figura 1. Schema geoeducaţiei.
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PROgRAMUL EdUCAţIONAL „CUM SE fACE?”

Lucica savu* 
cătălina Dumitrescu**

EDUCATIONAL PROGRAM „As Is?” 

The project envisaged the accessibility of the heritage owned by the History 
Museum Brasov in order to grow its visibility among young audiences.The audi-
ence, with ages between 4 and 17 years, has been summoned to participate to 
activities through which they can understand the manner in which different cat-
egories of artifacts exhibited in the museum have been made. Activities adapted 
to the participant’s ages have been organised, within three thematical modules: 
ceramics and iron objects realization and the heating systems evolution.
Keywords: Heritage accessibility, workshops, marketing, qualitative research.
Cuvinte cheie: patrimoniu, ateliere, marketing, cercetare calitativă

Denumirea proiectului a fost aleasă cu intenţia de a stârni curiozitatea diver-
selor categorii de public cu privire la modul cum au fost obţinute anumite arte-
facte aflate în expoziţiile Muzeului de Istorie Braşov. 

Rezumatul proiectului
Activităţile derulate în cadrul programului au fost adaptate pentru mai multe 

categorii de beneficiari, atât din mediul urban cât şi din cel rural: copii de grădi-
niţă şi de vârstă şcolară mică (4–7 ani), elevi de 10–11 ani (clasele a IV şi a V-a), cei 
de 13–14 ani (clasele a VII-a şi a VIII-a) precum şi o clasă de liceeni. 

Au fost alese trei categorii de artefacte al căror mod de realizare să fie deta-
liat, de aici rezultând tematicile diferite ale modulelor: vase ceramice, obiecte din 
fier şi sisteme de încălzire a locuinţelor.

Punctul de pornire a fost, de fiecare dată, vizita în expoziţia permanentă a muze-
ului, cu punctarea artefactelor care ilustrau cel mai bine fiecare modul în parte. 

* Muzeograf Muzeul de Istorie Braşov, e-mail: savu_lucica@yahoo.com
** Conservator Muzeul de Istorie Braşov e-mail: cd_catalina@yahoo.com
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Categoria de beneficiari de vârstă mică au fost implicaţi în căutarea secrete-
lor de fabricaţie a obiectelor din ceramică. Activitatea a fost adaptată în funcţie 
de dezvoltarea dexterităţii şi interesul celor două grupe de vârstă ale beneficiari-
lor: copiii de 4–7ani au modelat jucării (vase în miniatură) din lut, iar cei de 10–11 
ani au încercat să imite diversele obiecte (vase ceramice) aflate în sala de expoziţii 
dedicată arheologiei. 

Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a au fost provocaţi să afle câteva dintre tainele 
fabricării obiectelor din fier. Cu ocazia vizitei la muzeu aceştia au primit informaţii 
suplimentare referitoare la propunerea de reconstituire a unui atelier de fierar din 
perioada medievală. La o dată ulterioară, au vizionat o demonstraţie practică a 
unui meşter fierar referitoare la modul de obţinerea a unei potcoave, în atelierul 
acestuia aflat într-un sat din Ţara Făgăraşului.

Liceeni au fost provocaţi să cerceteze tainele sistemelor de încălzire a locu-
inţelor. Pentru început au asistat la o prezentare a celor existente în expoziţiile 
muzeului, urmând ca ulterior aceştia să se documenteze individual cu privire la 
mai noile mecanisme folosite în domeniu. Informaţiile obţinute de fiecare au fost 
grupate în prezentări Power Point care au făcut obiectul unui concurs între parti-
cipanţii acestui din urmă modul.

La finalul proiectului beneficiarii de vârstă şcolară au completat chestionare 
referitoare la activităţile în care au fost implicaţi. 

beneficiarii au fost împărţiţi în funcţie de categoria de artefacte în ale căror 
taine urmau să fie iniţiaţi. 

În punerea în practică a Modulului I – Realizarea artefactelor din lut, a fost 
posibil lucrul cu o paletă mai largă de beneficiari: copii de grădiniţă (toate cele trei 
grupe de vârstă, în număr de 70), două clase I şi una de-a IV-a, toate din Braşov 
(cca. 90 beneficiari) şi elevii de vârstă primară de la o şcoală, din acelaşi judeţ 
(cca.20 beneficiari). 

La implementarea Modului II – Realizarea obiectelor din fier, au fost implicaţi 
elevii de vârstă gimnazială din două şcoli: una din Braşov (cca. 70 beneficiari) şi 
una din mediul rural (cca.20 elevi). S-a încercat astfel obţinerea unei imagini com-
parative referitoare la posibilitatea de înţelegere a acestei tehnici. 

Modulul III – Evoluţia sistemelor de încălzire a locuinţelor, a fost unul pilot şi, 
ca atare, am considetat că este suficientă implicarea unei singure clase a XI-a de 
la un colegiu cu profil tehnic din Braşov (30 elevi).

Rezultă, astfel, un total de cca. 300 beneficiari ai proiectului, care au partici-
pat la activităţi de complexitate adaptată fiecărei categorii de vârstă. 

scopul proiectului a fost accesibilizarea şi promovarea patrimoniului deţinut 
de muzeu în rândul publicului tânăr pentru o mai bună înţelegere a modului de 
realizarea a unor categorii de artefacte deţinute de acesta.

Obiectivele specifice:
1. Vizitarea muzeului de către fiecare grup de beneficiari; 

Lucica savu, cătălina Dumitrescu
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2. Prezentarea unor detalii suplimentare, referitoare la câte un grup de cinci 
obiecte reprezentative pentru fiecare modul în parte: obiecte din ceramică, 
obiecte din fier şi sisteme de încălzire a locuinţei;

3. Realizarea unor replici, din lut ars, ale unor obiecte aflate în expoziţia de 
arheologie a muzeului;

4. Participarea la o demonstraţie practică de realizare a unui obiect din fier în 
atelierul unui meşter de profil;

5. Organizarea unui concurs al prezentărilor Power Point referitoare la meto-
dele moderne de încălzire a locuinţelor.

Calendarul activităţilor
Modulul I. Realizarea obiectelor din ceramică a fost acela care a beneficiat de 

o perioadă de desfăşurare mai îndelungată, începând cu luna februarie până în 
aprilie 2014. Activităţile din cadrul acestui modul au fost şi ele adaptate grupelor 
de vârstă. 

Atelierele practice cu copii de grădiniţă s-au desfăşurat la clasă, pentru con-
fortul acestora. O scurtă intervenţie a coordonatorului de atelier a avut rolul de a 
induce atmosfera specifică pornind de la explicaţia că şi copii din vremurile tre-
cute aveau nevoie de jucării, diferenţa dintre cele actuale şi celelalte fiind gradul 
de elaborare a acestora. După prezentarea a trei replici ale unor vase în miniatură, 
aflate în expoziţia muzeului, şi despre care se presupune că erau folosite drept 
jucării, copiii au fost provocaţi să modeleze şi ei unele din pastă de modelaj. 

Elevii de vârstă şcolară au derulat activitatea practică în sala dedicată arhe-
ologiei din expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie Braşov. Acestora li s-a per-
mis să se mişte liber prin sala amintită în căutarea artefactelor care să le folo-
sească drept model, evident, în funcţie de dexteritatea fiecăruia.

Toate obiectele rezultate au rămas beneficiarilor, după ce au fost realizate 
fotografiile cu diversele etape de realizare a acestora.

Chestioarele au fost aplicate la o dată ulterioară, în cadrul unor întâlniri orga-
nizate în şcoli.

Modulul II. Obţinerea artefactelor din fier. Au fost organizate câte două întâl-
niri cu fiecare clasă. La început (luna martie 2014) elevii au vizitat expoziţia per-
manentă a muzeului, ocazie cu care le-au fost prezentate şi unele detalii referi-
toare la obiectele aflate în spaţiul destinat reconstituirii atelierului unui meşter 
fierar braşovean datat în perioada medievală. Cea de-a doua activitate a constat 
în vizualizarea unei demonstraţii practice, în atelierul unui fierar din satul Draguş, 
aflat la cca 100 km de Braşov (început de aprilie 2014). A fost ales acest atelier 
urmare a dispariţiei treptate a acestei meserii din satele aflate la mică distanţă 
de marile oraşe.

Modulul III. Sistemele de încălzire a locuinţelor. Vizita la muzeu a elevilor a 
fost organizată la începutul lunii mai 2014. Aceştia au fost conduşi prin expoziţia 



138   |  lucica saVu, cătăliNa dumitrescu

muzeului, cu punctarea acelor imagini cu vetre identificate cu ocazia cercetărilor 
arheologice, a încălzitoarelor de pat specific medievale precum şi cu prezentarea 
singurei sobe de teracotă-obiect de artă aflată într-una din sălile din circuitul de 
vizitare.

Timp de o lună beneficiarii au avut timp de documentare individuală, referi-
toare la noile metode de a menţine cald spaţiul de locuit, iar în luna iunie a fost 
organizat concursul de prezentări electronice.

Modalităţi de realizare a proiectului
Activitatea teoretică a constat într-o vizită ghidată prin expoziţia permanentă 

a muzeului cu punctarea acelor artefacte specifice fiecărui modul în parte. Timpul 
alocat a fost de 60–90 minute.

Atelierele practice au fost cele care au avut o structură diferită. 
Participanţii la primul modul au vizionat pentru început o foarte scurtă pre-

zentare a modalităţilor practice de lucru cu pasta de modelaj urmate de activita-
tea propriu-zisă. Fiecare astfel de întâlnire a durat maximum o oră, beneficiarii 
lucrând aşezaţi la masă, deoarece vârsta acestora nu permitea o perioadă de con-
centrare mai mare. 

Pentru ducerea la îndeplinire a atelierului practic al celui de-al doilea modul 
a fost necesară deplasarea elevilor în atelierul meşterului fierar. În acest context 
am conectat activitatea cu o excursie pe care beneficiarii au făcut-o, împreună cu 
profesorii coordonatori, la alte obiective turistice din zona amintită. Demonstraţia 
practică a durat aproximativ 40 minute, timp în care meşterul a explicat principa-
lele etape prin care trebuie trecută o bucată diformă de fier pentru a se obţine un 
produs finit. 

Timpul individual de documentare a fiecărui beneficiar care a pregătit o pre-
zentare electronică în cadrul Modulului III poate fi cel mult estimat, fiind direct 
proporţional cu interesul pe care aceştia l-au acordat tematicii.

Promovare. Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost promovate 
în reţeaua de socializare-facebook a muzeului şi a unora dintre parteneri. Pe 
această platformă au fost publicate fotografii de la toate activităţile de educaţie 
muzeală în timp real, după obţinerea acordului scris al părinţilor, toţi beneficiarii 
find minori.

Principalul beneficiu pe termen lung al proiectului îl constituie creşterea vizi-
bilităţii muzeului în rândul publicului braşovean şi a celui din mediul rural din 
judeţ. De asemenea un important câştig îl constituie creşterea interesului profe-
sorilor care doresc să participe la viitoarele activităţi de educaţie muzeală, nevoia 
de colaborare dovedindu-se a fi reciprocă. Mai precis este vorba despre dorinţa 
de a atrage noi vizitatori la muzeu şi despre dorinţa unora dintre reprezentanţii 
instituţiilor de învăţământ de a identifica locuri inedite de desfăşurare a lecţiilor 
din curicula şcolară.
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Din dorinţa de a urmării evoluţia în timp a vizitatorilor muzeului am progra-
mat, împreună cu unul dintre profesorii coordonatori (prof. Alina Turculeţ) o serie de 
colaborări, începând din anul şcolar 2012–2013 când elevii au început clasa pregă-
tiroare, concluziile urmând să fie extrase abia în anul 2017 când aceştia vor finaliza 
clasa a IV-a. Activitatea din cadrul Modulului I a fost a doua de acest fel, gradul de 
acomodare al elevilor cu spaţiul muzeal, putem deja să afirmăm, că a fost mai bun.

Cercetarea de marketing realizată de muzeu, este o activitate formală, siste-
matică şi continuă, foarte importantă fiind analiza datelor şi înţelegerea corectă 
a situaţiei, deoarece pe baza concluziilor se vor lua anumite decizii, se vor adopta 
şi implementa politici şi programe viitoare de acţiune. Rezultatele chestionaru-
lui au condus la concluzii utile persoanelor implicate în activităţile de educaţie 
muzeală.

Chestionarul pe care l-am oferit este destinat cunoaşterii opiniilor publicu-
lui vizitator, având funcţia de autoreglare a serviciilor oferite. Datele culese sunt 
foarte importante pentru strategia de organizare şi pentru priorităţile efectuării 
unor programe viitoare. 

La sfârşitul activităţilor practice, fiecare elev (evident dintre cei care cunosc 
scrisul) participant a fost invitat să completeze câte un chestionar conceput în 
funcţie de categoriile de vârstă, respectiv unul pentru elevii claselor I–V şi unul 
pentru cei de vârstă gimnazială (clasele a VII-a şi a VIII-a) care pot fi regăsite în 
Anexele 1 şi 2.

Interpretarea chestionarelor
Întrebările din chestionar au fost împărţite pe 3 secţiuni:
– o întrebare referitoare la obiectivele muzeale vizitate anterior.
– întrebări privind proiectul propriu-zis, concentrate pe evaluarea calitativă.
– o întrebare care identifică pe viitor, aşteptările (dorinţele) de la aceste pro-

gramele educaţionale.
Datele obţinute în urma prelucrării acestora sunt relevante atât pentru pro-

iectul derulat, cât şi pentru alegerea activităţilor următoarelor proiecte (identifi-
carea nevoilor publicului).

Rezultatele chestionarului au reliefat mai multe aspecte care trebuie luate în 
calcul atunci când vor fi organizate alte activităţi de educaţie muzeală.

Referitor la obiectivele muzeale vizitate se disting, în proporţie de 95%, 
muzeele vizitate în cadrul activităţilor şcolare, în principal în cadrul programului 
Şcoala Altfel. Mai precis, doar 5% dintre repondenţi au vizitat muzee împreună cu 
familia.

Prima categorie de chestionare a fost adresată participanţilor la Modulul I. 
În urma analizei s-a constatat că 44 chestionare erau valide dintre cele adresate 
elevilor claselor I-IV. Din acestea am extras câteva aspecte pe care le considerăm 
utile în programarea viitoarelor activităţi de educaţie muzeală.
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– În proporţie de 90% dintre beneficiari au declarat că le-a plăcut foarte mult 
atelierul la care au participat.

– 90% dintre aceştia au apreciat mai mult activitatea practică decât cea de 
vizitare a expoziţiei .

– În ceea ce priveşte tipul de activităţi la care ar dori să participe în viitor, 30% 
dintre repondenţi doresc să participe la un atelier de desen pornind de la obiecte 
expuse în muzeu, 30% la un atelier cu tematică istorică derulat sub formă de joc 
de puzzle şi 40% la un atelier în care să reconstituie obiecte expuse. 

– La întrebarea „Ce v-a atras cel mai mult pe parcursul vizitei?” 75% dintre 
participanţi au răspuns că le-au plăcut mai mult vasele din lut şi armele expuse, 
restul de 25% fiind interesaţi de alte diverse obiecte din expunere.

Cea de-a doua categorie de chestionare a fost propusă spre completare elevi-
lor din clasele a VII-a şi a VIII-a. În urma analizei au fost declarate valide 92 dintre 
acestea, fiind extrase mai multe concluzii preliminare.

La întrebarea „Cum apreciaţi calitatea programului la care aţi participat?”, 
27,3% dintre beneficiari l-au considerat foarte bun, 48,5% – bun, 18,2% – satisfă-
cător şi 6% – nesatisfăcător.

– 30% dintre subiecţi au mai participat la proiecte similare.
– 81,8% dintre participanţi au apreciat mai mult demonstraţia practică la 

atelierul de fierărie fiind interesaţii de tipul uneltelor folosite pentru prelucrarea 
fierului, de ciocanul pneumatic şi de priceperea fierarului la prelucrarea obiecte-
lor din fier.

– 18,2% dintre elevi au apreciat vizita tematică în muzeu.
În ceea ce priveşte dorinţa de a participa pe viitor la alte proiecte, 30% dintre 

repondenţi nu îşi mai doresc să participe la nici un fel de programe, iar 70% îşi 
exprimă dorinţa de a participa la proiecte: 

– cu tematică de confecţionarea hainelor în evul mediu; sporturi practicate în 
evul mediu; construcţia mijloacelor de transport (maşini, avioane);

– vizionare de filme istorice;
– vizitarea monumentelor istorice din oraş şi din împrejurimi.
Analiza chestionarelor aplicate conduce la concluzia că în viitor este de dorit 

ca programele de educaţie pe care muzeul le pregăteşte beneficiarilor din clasele 
primare să fie axate, în principal, pe activităţi practice, iar cele pe care adresează 
elevilor de vârstă gimnazială să fie pregătite în colaborare cu cadrele didactice, 
pentru a putea fi adaptate dorinţelor exprimate de aceştia.
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Anexa 1.

CHESTIONAR
(Cls. I–IV)

1. Când aţi vizitat ultima data un muzeu? Care?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

2. Cât de mult v-a plăcut atelierul la care aţi participat? 
o Foarte mult 
o Mult
o Puţin
o Deloc 

3. Care dintre activităţi v-au plăcut mai mult?
o Atelier de modelaj în lut
o Vizitarea expoziţiei

4. Ce v-a atras cel mai mult pe parcursul vizitei?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

5. La ce tip de activăţi v-ar plăcea să participaţi pe viitor?
o Desen după obiectele din expunere
o Reconstituiri de obiecte cu ajutorul cartonului şi aracetului
o Obiecte şi legende
o Puzzle cu tematică istorică
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Anexa 2.

CHESTIONAR
(Cls. VII–VIII)

1. Când aţi vizitat ultima dată un muzeu? Care?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

2. Cum apreciaţi calitatea programului la care aţi participat?
o Foarte bun
o Bun
o Satisfăcător 
o Nesatisfăcător 

3. Aţi mai participat la proiecte similare? Care anume?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

4. Care dintre activităţi v-au plăcut mai mult?
o Demonstraţia practică în atelierul de fierărie
o Vizită ghidată tematică în muzeu

5. Ce v-a atras atenţia la prelucrarea obiectelor din fier?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

6. La ce proiecte v-ar plăcea să participaţi pe viitor?
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
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Modulul I 
grupa de vârstă 4–7 ani
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Modulul I
grupa de vârstă 10–11 ani
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Modulul al II-lea 
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PARTENERII MUzEULUI REgIUNII PORţILOR 
dE fIER şI ROLUL LOR îN SUSţINEREA 

ACTIvITăţILOR dE EdUCARE, PROMOvARE 
şI ETALARE A PATRIMONIULUI MUzEAL 

Magdalena trăistaru*

LEs PARTENAIREs DU MUséE DE LA RéGION DEs PORTEs DE 
FER. LEUR sUPPORT POUR LEs ACTIVITés D’éDUCATION, 

PROMOTION ET MIsE EN VALEUR DU PATRIMOINE MUséAL 

L’auteur met en lumière le rôle des partenaires locaux du musée dans le con-
texte des activités destinées au public au long de la dernière année.
Mots cle: musée, partenaires, patrimoine muséal
Cuvinte cheie: muzeu, parteneri, patrimoniu muzeal

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier se află începând din anul 2010 într-un amplu 
proces de reabilitare şi de transformare a lui în produs turistic, fapt pentru care 
spaţiile necesare etalării expoziţiilor temporare sau desfăşurării activităţilor edu-
caţionale sunt practic inexistente.

În aceste condiţii am fost practic nevoiţi, să gândim o nouă strategie de des-
făşurare a unora dintre cele mai importante funcţii ale muzeului, acelea de eta-
lare şi de educare a tinerei generaţii, folosind patrimoniul muzeal.

Adaptarea la noile condiţii s-a făcut practic „din mers”, învăţând din greşeli 
şi evitând pe viitor situaţiile neplăcute care ne-ar fi pus într-un „con de umbră”.

Expoziţiile temporare organizate de specialiştii noştri, vizând oricare dintre 
domeniile de activitate ale Muzeului Regiunii Porţilor de Fier şi anume, istorie-
arheologie, etnografie, ştiinţele naturii, artă sau conservare-restaurare, s-au eta-
lat şi vernisat în cadrul Muzeului de Artă (deschis parţial) sau în cadrul Muzeului 
Hidrocentralei Porţile de Fier I.

* Muzeograf, Şef Secţie Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: magdatraistaru@yahoo.com
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Fiecare dintre cele două locaţii prezintă anumite dezavantaje.
Muzeul de Artă un adevărat palat, cu decoruri în stucaturi baroce, lambriuri 

sculptate în lemn de stejar cu frize aurite, picturi murale, mozaicuri de oglinzi şi 
vitralii, cristal veneţian în glasvanduri şi oglinzi, candelabre impunătoare, nu s-a 
„pliat” pe unele expoziţii, creând o notă discordantă cu piesele etalate. O astfel de 
expoziţie, în opinia mea, a fost „Rânduiala săsească”, prin excelenţă o expoziţie 
de mare valoare, atât a obiectelor etalate cât şi a mesajului transmis, realizată de 
colegii noştri de la Muzeul de Etnografie săsească Emil Sigerus din Sibiu, care nu 
s-a potrivit cu interiorul somptuos al Muzeului de Artă de care nu puteai să faci 
abstracţie.

Muzeul hidrocentralei aflat chiar în sediul Hidrocentralei Porţile de Fier I, 
situat la 11 km de Drobeta Turnu Severin, face ca severinenii să ajungă mai greu 
la acest sediu, iar elevii care sunt principalii noştri vizitatori, ar trebui să piardă 
câteva ore de curs pentru a vizita sau pentru a desfăşura o activitate educativă în 
această locaţie. 

Toate aceste probleme au dus la găsirea unor soluţii alternative şi totodată 
favorabile atât nouă cât şi vizitatorilor şi colaboratorilor noştri.

Cei mai mulţi parteneri ai noştri au apărut din dorinţa de a promova patrimo-
niul muzeal prin expoziţii şi prin activităţi educative desfăşurate cu elevii, lucru 
greu de realizat în absenţa spaţiilor expoziţionale şi a unor săli special amenajate 
pentru astfel de activităţi

Pentru a continua activităţile de pedagogie muzeală începute cu mulţi ani în 
urmă, muzeul nostru, am încheiat parteneriate în primul rând cu:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi majoritatea unităţilor şcolare 
din municipiu şi judeţ.

Palatul Copiilor și Centru Cultural „Nichita stănescu” din Drobeta Turnu 
Severin sunt partenerii care ne furnizează talente artistice ori de câte ori muzeul 
organizează manifestări cultural artistice cu ocazia diferitelor evenimente, gen 
Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua Internațională a Muzeelor etc.

Toți acești parteneri și-au pus amprenta pe bunul mers al activităților educa-
tive și culturale desfășurate de muzeu. 

Colaborări cu societăți comerciale
Lipsa spațiilor de desfășurare a activităților muzeale a dus la încheierea unor 

protocoale de colaborare cu două mari centre comerciale și anume SC Severin 
Shopping Center și SC România Hypermarche – Cora.

 În baza protocolului de colaborare cu SC Severin Shopping Center SRL, 
acesta ne-a pus la dispoziție un spațiu în care să ne desfășurăm activitățile, iar noi 
ne-am obligat să respectăm programul de evenimente lunare stipulate în con-
tract. Astfel pe parcursul anului 2014 în cadrul acestei societăţi, Muzeul Regiunii 

Magdalena trăistaru
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Porților de Fier a vernisat următoarele expoziții: „Vârstele Pământului. Pliocenul”, 
„Artişti necunoscuţi-Flori Fridolin”, „Imperium Romanum”, etc. 

În cadrul aceluiaşi sediu s-au desfășurat şi activitățile educative din perioada 
de Școală altfel „Să știi mai multe să fii mai bun!”. 

În intervalul orar 
9,00–12,00, într-un loc 
special amenajat, muze-
ografii au susţinut pre-
zentări tematice, filme 
documentare și ateliere 
de lucru la care au partici-
pat un număr de peste 200 
de elevi proveniţi din cinci 
școli. Pe parcursul anului 
în cadrul acestei locații 
muzeografii au desfășurat 
lecții interactive la care au 
participat elevii din școlile 
severinene.

Pentru că SC Severin Shopping Center găzduiește hipermarketul Carrefour, în 
perioada 1–15 mai la casele de marcat au fost distribuite bilete de intrare gratuită 
la Muzeul Hidrocentralei cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor (18 mai), încer-
când astfel, promovarea acestei secţii a Muzeului Regiunii Porților de Fier.

Celălalt partener Hipermarketul Cora, ne-a pus şi el la dispoziție, un spațiu 
generos în care specialiștii muzeului au desfășurat activități educative, lecții 
tematice interactive, ateliere de pictură cu tematică diversă, manifestări cultu-
ral- artistice și de promovare. Participanții la aceste activități au fost copiii din 

școlile de învățământ 
normal dar și din 
Centrul de incluziune 
„Constantin Pufan” 
unde studiază copii 
cu deficiențe men-
tale. Ori de câte ori 
s-au organizat târ-
guri naționale sau 
internaționale în 
cadrul acestui hiper-
market, muzeul a 
susţinut campanii de 
promovare.
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Colaborări cu muzee din țară și străinătate
Lipsa spațiilor de etalare a făcut ca în ultimi ani să găzduim tot mai puține 

expoziții ale muzeelor partenere. Astfel 
– Expoziția „Ada-Kaleh” (2012) în colaborare cu Muzeul Țăranului Român din 

București a fost etalată în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier I.
– Expoziția „Flori de mină” (2013) organizată de Muzeul de Mineralogie din 

Baia Mare a fost vernisată tot la Muzeul Hidrocentralei
– Expoziția Rânduiala săsească organizată de muzeografii Muzeului de 

Etnografie săsească „Emil Sigerius” din cadrul Complexului Național ASTRA, 
Sibiu, etalată la muzeul de Artă.

– Expoziția „Casa Romulei. De la Dionis la Hristos” (2014) a colegilor din 
Muzeul Național Zajecar, Serbia a fost expusă la Muzeul Hidrocentralei 

– Expoziția „Colecţia particulară Marius Matei. Port popular bănăţean” (2014) 
a unui colecționar timişorean a putut fi admirată la sediul Muzeului de Artă.

Pe lângă expozițiile găzduite de muzeul nostru, în cadrul parteneriatelor de 
colaborare cu muzee din țară sau străinătate Muzeul Regiunii Porților de Fier a 
itinerat următoarele expoziții:

– Expoziția „Plante fosile din S-V Olteniei” realizată de secţia Ştiinţele Naturii 
şi itinerată la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare

– Expozițiile „Scoarțe mehedințene” și „Biserici de lemn din judeţul Mehedinţi” 
itinerate la Muzeul Național Zajecar, Serbia

– Expoziția „Elemente renascentiste de la Cetatea Severinului” itinerată la 
Muzeul Județean Vâlcea

O altfel de interacțiune a Muzeului Regiunii Porților de Fier cu muzee din țară 
sau străinătate a constat în:

– Colaborări în cadrul proiectelor educaționale inițiate de Secția Relații 
Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, și anume:

– „Satul românesc. Arhitectura tradițională” (2013) în parteneriat cu 
Complexul Muzeal ASRA, Sibiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 
Târgu Jiu și Colegiul Național Traian, Drobeta Turnu Severin

– „Mărturiile trecutului. Fosilele” (2014) în colaborare cu Muzeul Olteniei 
Craiova și Colegiul Național Traian, Drobeta Turnu Severin

Aceste proiecte au fost elaborate în scopul educării tinerei generații, în vede-
rea cunoașterii și respectării patrimoniului național prin excursii documentare 
realizate în muzeele partenere.

– schimburi de experiență între muzeografii participanți la simpozioanele 
organizate de specialiștii severineni, atât prin lucrările prezentate cât și prin 
excursiile documentare realizate la obiective turistice din județ, dar și din străină-
tate, Serbia (Muzeul Național Zajecar, situl arheologic Felix Romuliana, Lepenski 
Vir, etc.)
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– sprijinirea unor muzee din țară în realizarea unor expoziții, punându-le 
la dispoziție prin contracte de împrumut, piese din colecția Muzeului Regiunii 
Porților de Fier cu o reală valoare istorică și documentară (Muzeul Național de 
Istorie a României din Bucureşti – Expoziția „Aurul și argintul României” (2013); 
Expoziția „Comorile României” ce urmează a fi vernisată în China în anul 2015, 
etc.)

– sprijinirea în amenajarea și realizarea tematicii Muzeului „Gheorghe 
Ionescu Șișești” din comuna Şişeşti, folosindu-se materiale auxiliare rezultate din 
dezmembrarea expoziției de bază a Muzeului Regiunii Porților de Fier.

– schimbul intercultural al tipăriturilor muzeelor prin intermediul 
Bibliotecii Muzeului Regiunii Porților de Fier. Prin aceste schimburi biblioteca 
noastră se îmbogăţeşte an de an cu ediţii noi, care cuprind cercetările şi descope-
ririle colegilor noştri din ţară.

Primăriile din județul Mehedinți au constituit în ultimi ani parteneri de 
seamă ai Muzeului Regiunii Porților de Fier. Astfel cu ocazia unor evenimente 
culturale desfășurate în diverse localități din județ, muzeul în calitate de parte-
ner a fost prezent cu diferite activități culturale, în special cu expoziții. Expoziția 
„Scoarțe mehedințene” a fost etalată în cadrul Festivalelor „Diferiţi etnic, dar 
uniţi cultural” (Eşelniţa); „Satelor dunărene”; „Ceaunul de aur” (Moldova Nouă); 
Sărbătoarea Dunării (Prunişor); 

Comuna Șișești, un important centru ceramic al județului nostru, ne-a fost 
de multe ori partener, prin reprezentantul legal Primăria Şişeşti, în activitățile 
educaționale desfășurate cu elevii, astfel că, în anul 2013 Școala de vară „Joacă-te 
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și învață!” s-a desfășurat în această comună având ca participanți copiii din loca-
litate. Tot Primăria Șișești este cea care ne furnizează material ceramic (rebuturi) 
pe care noi îl folosim în atelierele educaționale. 

Pentru că tot mai mult se vorbește de terapie prin artă, anul acesta Muzeul 
Regiunii Porților de Fier a desfășurat mai multe activități în cadrul instituțiilor 
sanitare din municipiul Drobeta Turnu Severin.

În cadrul Spitalului CFR a fost organizată o expoziție personală de pictură a 
unei colege care a dorit să aducă în fața bolnavilor internați în acest spital, un 
strop de culoare. 

Cu ocazia Zilei Copilului muzeul a încheiat un parteneriat cu Spitalul Județean 
Mehedinți, unde aceeași colegă a desfășurat un atelier de pictură, în cadrul căruia 
copiii internați pe Secția de Pediatrie au pictat vase ceramice. 

Colaborări cu Penitenciarul drobeta Turnu Severin
În cadrul parteneriatului cu această instituție, persoanele private de libertate 

au beneficiat de vizite ghidate (la Muzeul de Artă și Muzeul Hidrocentralei), de 
activități educative (prezentări tematice, filme documentare, etc.) culturale (reci-
tal de poezie, scenete de teatru), iar specialiștii muzeului s-au implicat ori de câte 
ori a fost nevoie în susținerea acestor activități.

Pe lângă activitățile educativ-culturale pe care muzeul le-a desfășurat în 
beneficiul Penitenciarului și această instituție ne-a pus la dispoziție forța de 
muncă necesară în cazul igienizării parcului arheologic, dar și în cazul săpăturilor 
arheologice de la amfiteatrul roman, săpături care au avut loc în ultimi 3 ani. 

Parteneriat cu mass-media 
Fără partenerii din mass/media muzeul nu ar avea vizibilitate în rândul 

comunității locale, dar și naționale.
Secția Relații Publice, 

Marketing Cultural și 
Pedagogie Muzeală are o 
strânsă legătură cu mass-
media locală, astfel că la 
sfârșitul fiecărei luni trans-
mite un comunicat de presă 
cu evenimentele lunii vii-
toare către toți partenerii 
media. La toate evenimen-
tele muzeului presa scrisă 
cât și televiziunile locale sunt 
prezente, bazându-ne pe 
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faier-play-ul lor și pe corectitudinea cu care transmit știrile legate de activitățile 
muzeului.

Pe lângă rolul de promovare a instituției noastre, mass-media locală a jucat 
un rol important alături de alte instituții de cultură, de învățământ sau ONG-uri în 
proiecte pe care le-am desfășurat de-a lungul anilor.

Muzeul a reușit să aibă o arhivă de filme documentare, filme realizate de 
TVR-Cultural care prin cercetare de teren și cu ajutorul specialiștilor din muzeu 
au reușit să realizeze sub genericul „Zestrea românilor” câteva filme documen-
tare etnografice, în care sunt prezentate obiceiuri și tradiții populare din județul 
Mehedinți. Toate aceste filme ne sunt de un real folos în activităţile cu elevii, folo-
sindu-le ca suport pentru o mai bună înțelegere, știind că impactul vizual este 
mai puternic decât cel verbal. 

Prezența mass-mediei alături de Muzeul Regiunii Porților de Fier, face ca noto-
rietatea acestei instituții de cultură să crească atât pe plan local cât și național. 

În articolul de faţă am încercat să surprindem o parte din partenerii noştri 
care au fost şi sperăm că vor fi alături de noi şi în anii viitori. 
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CRONICA EvENIMENTELOR dESfăşURATE 
îN CAdRUL MUzEULUI REgIUNII 
PORţILOR dE fIER îN ANUL 2013

Magdalena trăistaru*

ChRONIqUE DEs éVéNEMENTs AU MUséE DE LA 
RéGION DEs PORTEs DE FER (2013) 

L’Article présente les activités déroulées au cadre du Musée suivant le type de 
manifestation: symposia, expositions, conférences, présentation de livres, spec-
tacles d’art, projets culturels.
Mots clé: Symposia, programme, manifestation
Cuvinte cheie: Simpozion, programe, manifestări

I. SIMPOzIOANE şTIINţIfICE 
17–18.10.2013 simpozionul Național DRObETA organizat de Muzeul 

Regiunii Porților de Fier a reunit specialişti în diverse domenii din cadrul muzeelor, 
universităţilor şi a altor instituţii de cultură din ţară. Simpozionul s-a desfășurat 
pe următoarele secțiuni:

– Științele Naturii: „Mediul – Cercetare, Conservare, Valorificare”
– Etnografie: „Etnografia Olteniei, Cercetare, Conservare, Valorificare”
– Artă Plastică: „Arta românească în context european”
– Pedagogie muzeală: „Muzeul-Poartă spre cunoaştere”
Deschiderea oficială a avut loc în cadrul Colegiului Tehnic Decebal şi au par-

ticipat atât oficialităţi din partea Consiliului Judeţean Mehedinţi, a Primăriei 
municipiului Drobeta Turnu Severin cât şi de la Inspectoratul Şcolar Mehedinţi. 
Simpozionul s-a încheiat cu o excursie documentară în Clisura Dunării.

08–09.11.2013 simpozionul Naţional Alexandru bărcăcilă organizat de 
Secţia de Istorie-Arheologie în Salonul albastru al Hotelului Continental a reunit 

* Muzeograf, Şef Secţie Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: magdatraistaru@yahoo.com



156   |  magdaleNa trăistaru

arheologi, istorici şi cercetători de seamă din muzeele şi universităţile româneşti. 
Excursia documentară a avut loc la Muzeul Național Zajecar, Serbia și la situl 
arheologic Romuliana. 

II. ExPOzIţII
17.01. 2013 Expoziţia Luminile iernii, expoziţie personală de pictură Doina 

Iovănel Spineanu vernisată la Muzeul de Artă şi coordonată de Maria Bălăceanu.

31.01.2013 Expoziţia personală de pictură Ion Scăueru vernisata în cadrul 
Muzeului de Artă şi coordonată de Maria Bălăceanu.

19.02.2013 Expoziţia Peisajul în plastica românească organizată de Maria 
Bălăceanu în cadrul Muzeului de Artă a etalat lucrări de pictură şi grafică din 
colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

12.03.2013 Expoziţia natură moartă în plastica românească organizată de 
Maria Bălăceanu în cadrul Muzeului de Artă a cuprins lucrări de pictură şi grafică 
din colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

19.04.2013 Expoziţia Drobeta romană organizată de Gabriel Crăciunescu cu 
ocazia Zilelor Severinului în cadrul Galeriei hipermarketului CORA, a cuprins 25 de 
postere cu imagini ce reprezintă piese descoperite de-a lungul cercetărilor arheo-
logice în săpăturile de la Drobeta.

19.04.2013 Expoziţia Drobeta Turnu Severin–190 de ani organizată de 
Secţia de Istorie – Arheologie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în colaborare cu 
Arhivele Naţionale, Filiala Mehedinţi şi etalată pe Esplanada Casei Tineretului a 
cuprins o serie de documente referitoare la oraşul nostru.

22.04.2013 Expoziţia bijuteriile pământului organizată la Muzeul de Artă de 
Florina Diaconu, muzeograf Secţia Ştiinţele Naturii, a reunit eşantioane de flori de 
mină din colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

28.05.2013 Expoziţia Flori de mină realizată de Muzeul de Mineralogie din 
Baia Mare şi itinerată la Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I din Gura Văii a 
cuprins eşantioane minerale, deosebit de estetice, provenite din minele din regi-
unea Baia Mare (Baia Sprie, Herja, Cavnic, Valea Roşie, Băiuţ, etc.). Muzeul de 
Mineralogie din Baia Mare, deţinătorul uneia din cele mai mari şi mai spectacu-
loase colecţii regionale din Europa este unul dintre partenerii Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier. 

Magdalena trăistaru
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13.06.2013 Expoziţiile natura în artă şi Tezaur de artă populară organi-
zate de Eleonora Dondesi, desenator în cadrul Secţiei Relaţii Publice, Marketing 
Cultural şi Pedagogie Muzeală, în Căminul Cultural din Bala de Jos. Lucrările de 
pictură ale elevei Alexandra Enescu au fost etalate alături de obiecte etnografice 
din zona de munte a judeţului Mehedinţi.

19.06.2013 Expoziţie de pictură Paşi peste anotimp-expoziţie personală 
Lidia Dondesi vernisată în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porţile de Fier I a cuprins 
60 de lucrări de pictură, realizate în cuţit de paletă şi pensulă, pe carton şi pânză, 
cu culori acrilice. Pasiunea pentru pictură a colegei noastre Lidia Dondesi, dese-
nator în cadrul Secţiei Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 
a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier a făcut-o să însufleţească natura statică şi să 
transpună în expresii plastice percepţia realităţii din jur, reuşind îmbinarea per-
fectă a culorilor.

20.06.2013 Expoziţie de pictură Dumitru Ghiaţă Colibaş organizată de Maria 
Bălăceanu la sediul Muzeului de Artă a cuprins lucrări ale autorului ce fac parte 
din patrimoniul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

14.08.2013 Expoziţia – Portret în arta plastică românească organizată de 
Maria Bălăceanu la sediul Muzeului de Artă a cuprins lucrări de pictură ce repre-
zentau portrete feminine, fiind o expoziţie dedicată Zilei de Sf. Maria.

20–22.09.2013 Muzeul Regiunii Porţilor de Fier a organizat cu ocazia Zilelor 
Europene ale Patrimoniului desfăşurate sub deviza „Patrimoniul Cultural 
oglindă a pomiculturii şi viticulturii” o serie de manifestări culturale care s-au 
dorit o pledoarie în vederea adoptării unor soluţii pentru salvarea, protejarea şi 
promovarea valorilor culturii tradiţionale, astfel încât să poată fi transmise gene-
raţiilor prezente şi viitoare.

Expoziţia „Viţa-de-vie şi vinul. Tradiţie şi patrimoniu.” expusă pe 21 de şeva-
lete a fost etalată pe esplanada Palatului Administrativ (Zona steag) din munici-
piul Drobeta Turnu Severin.

Expoziţia „Drumuri prin oltenia. Scoarţe mehedinţene.” care prezintă selec-
tiv piese din „Colecţia scoarţe” de pe întreg arealul zonei etnografice mehedin-
ţene, a fost expusă la Muzeul de Artă.

04.10.2013 Expoziţia Toamna în pictura lui Dumitru Gheaţă organizată 
de Maria Bălăceanu la Muzeul de Artă prezintă lucrări ale autorului, existente în 
patrimonial Muzeului Regiunii Porţilor de Fier

04.10.2013 Expoziţia Toamna – Poezia în culoare a colegei noastre Eleonora 
Dondesi, organizată la Muzeul Hidrocentralei cuprinde lucrări realizate pe carton, 
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cu o cromatică specific acestui anotimp care reprezintă peisaje, natură statică şi 
compoziţii. 

05.10.2013 Expoziţia Crâmpeie din viaţa medievală a Ţării Severinului orga-
nizată de Secţia Istorie-Arheologie şi etalată în faţa Casei Tineretului, a cuprins 
piese descoperite în urma campaniilor arheologice la Cetatea Severinului şi resta-
urate în Laboratorul de Conservare-Restaurare al muzeului.

07.11.2013 Expoziţia Treptele vieţii organizată de Eleonora Dondesi în incinta 
Hipermarketul CORA a cuprins 37 de lucrări de sculptură în lemn, cu subiecte 
diverse, inspirate din viaţa satului, Univers, etc., din colecţia Petre Scurtu, sculp-
tor amator din satul Bala de Sus, jud. Mehedinţi.

III. ExPUNERI TEMATICE, LANSăRI dE CARTE, MANIfESTăRI ARTISTICE
09.01.2013 Lansarea anuarului DROBETA XXII cu următoarele serii: 

Arheologie-Istorie, Etnografie, Artă Plastică, Ştiinţele Naturii şi Pedagogie 
Muzeală. Evenimentul organizat de Secţia Relaţii Publice, Marketing Cultural şi 
Pedagogie Muzeală a avut loc în cadrul Muzeului de Artă. Toate cele cinci volume 
cuprind articolele participanţilor, la Centenarul muzeului desfăşurat în vara anu-
lui 2012 dar şi la Simpozionul de Arheologie din luna noiembrie a aceluiaşi an. La 
lansare au fost prezenţi invitaţi din cadrul mai multor ramuri de activitate, învăţă-
mânt, arhive, bibliotecă, episcopie, etc. Cei prezenţi la această manifestare şi-au 
exprimat aprecierile sau criticile cu privire la articolele editate.

15.01.2013 Cu prilejul Zilei Culturii naţionale Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier prin Sorina Matacă şi Maria Bălăceanu a organizat un dialog cultural cu tema 
Mihai Eminescu. Grupul folcloric Izvoraşul al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a 
interpretat melodii pe versuri semnate de marele poet român. 12 persoane pri-
vate de libertate de la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin au susţinut un reci-
tal de poezie eminesciană. La acest eveniment au participat şi 30 de elevi de la 
Colegiul Economic Teodor Costescu, împreună cu cadrele didactice, profesori de 
specialitate, limba şi literatura română, care au prezentat succint importanţa 
operei lui Mihai Eminescu în literatura românească.

24.01.2013 Ziua Unirii La Muzeul de Artă a avut loc o acţiune dedicată Marii 
Uniri de la 1859, unde deţinuţii Penitenciarului Drobeta Turnu Severin au inter-
pretat sceneta Moş Ion Roată şi Unirea. Elevii Colegiului Economic Teodor Costescu 
prezenţi la această manifestare au participat alături de persoanele private de 
libertate la o expunere tematică susţinută de Mariana Drăghia, muzeograf în 
cadrul Secţiei Istorie-Arheologie. Prin această expunere participanţii au primit 
informaţii cu privire la importanţa Marii Uniri.
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Expunere tematică la Muzeul Hidrocentralei susţinută de Mariana Drăghia 
elevilor claselor a III-a şi a IV-a din cadrul Şcolii cu clasele I–VIII nr. 3, cu ocazia 
Marii Uniri. După prezentarea importanţei zilei de 24 ianuarie 1859, elevii împre-
ună cu cadrele didactice au jucat hora Unirii.

Expunere tematică susţinută de Valeria Păunescu, muzeograf în Secţia 
Istorie-Arheologie, elevilor clasei a III-a din Şcoala nr. 6, învăţător Amza Simona. 
La finalul activităţii elevii împreună cu învăţătoarea au jucat Hora Unirii.

02.02.2013 Ziua Zonelor Umede a fost marcată la Muzeul Hidrocentralei 
Porţile de Fier de Mariana Drăghia prin desfăşurarea unor activităţi specifice aces-
tei zile împreună cu preşcolarii de la Grădiniţa nr. 19.

28.02.2013 Atelier de confecţionat mărţişoare Eleonora Dondesi, desena-
tor în cadrul Secţiei Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, ală-
turi de Magdalena Trăistaru, muzeograf în cadrul aceleiaşi secţii au organizat un 
atelier de confecţionat mărţişoare la care au participat elevii clasei a III-a, coordo-
naţi de învăţătoarea Alina Simcea, chiar în sala de clasă. Mărţişoarele copiilor, au 
fost etalate pe holul şcolii, pe peretele din faţa clasei, unde au putut fi admirate şi 
de alţi elevi ai şcolii.

11.03.2013 Lansare de carte Aventuri subiective metamorfozele jurnalului 
feminin de Viorica Gligor la Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin.

15.03.2013 Expunere tematică Calendarul ecologic prezentată de Mariana 
Drăghia în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porţilor de Fier. Participanţi la această 
activitate au fost elevii Şcolii cu clasele I–VIII nr. 3 coordonaţi de profesorii Geanina 
Achim şi Elena Ghilerdea.

15.03.2013 Lecţie interactivă Pictând pe o frunză de stejar Cu prilejul debu-
tului Lunii Pădurii, muzeografii Secţiei Ştiinţele Naturii Sorina Matacă şi Florina 
Diaconu, au organizat o lecţie interactivă în colaborare cu elevii clasei a VII-a B de 
la Liceul de Artă I. Şt. Paulian. Pornind de la versurile poeziei „Pictând pe frunza 
de stejar” de Iris Cruceru, copiii au realizat, în săptămâna premergătoare acestei 
lecţii, desene şi picturi pe suport papetar, în formă de frunză de stejar. Activitatea 
a fost una interactivă, cu multe întrebări şi răspunsuri, încheindu-se cu câteva 
promisiuni ale copiilor faţă de Pădure. 

20.03.2013 Lecţie interactivă echinopţiul de primăvară organizată de Sorina 
Matacă şi Florina Diaconu, muzeografii ai Secţiei de Ştiinţele Naturii, în colaborare 
cu profesorii şi psihologii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin 
Pufan” din Drobeta Turnu Severin, ca un exerciţiu educaţional, la care au parti-
cipat 15 copii cu cerinţe educative speciale. Tema experimentului educaţional a 
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fost „Echinocţiul de primăvară” şi a debutat exact în momentul în care se produ-
cea acest fenomen astronomic (20 martie 2013, orele 13,02). 

21.03.2013 Lecţie interactivă cu ocazia Zilei Mondiale a Apei susţinută de 
Sorina Matacă în faţa persoane private de libertate din Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin.

01–05.04.2013 Şcoala altfel „Să ştii mai mult să fii mai bun!”

01.04.2013 Lecţie interactivă Populaţii străvechi organizată de Magdalena 
Trăistaru şi Aneta Pristoleanu, muzeografi ai Secţiei Relaţii Publice, Marketing 
Cultural şi Pedagogie Muzeală cu participarea elevilor clasei a III-a, din Şcoala cu 
clasele I–VIII nr.  14 învăţător Alina Simcea. Tema a constat în prezentarea unor 
filmuleţe documentare, cu viaţa şi obiceiurile unor populaţii străvechi ca: saami, 
boşimanii, bhutanezii, arabii din mlaştini, pigmeii, nubienii, mongolii, waoranii, 
etc. Ca parte practică, echipe de elevii au completat fişe cu informaţii şi imagini 
despre fiecare populaţie în parte.

01.04.2013 Expunere tematică Istoria apariţiei metalelor realizată de 
Mariana Drăghia şi prezentată elevilor de la Şcoala Generală cu clasele I–VIII nr. 3 
în cadrul Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier de la Gura Văii.

03.04.2013 Lecţie interactivă reclama de ieri şi de azi desfăşurată de 
Magdalena Trăistaru şi Aneta Pristoleanu, muzeografi în Secţia Relaţii Publice, 
Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală. Expunerea tematică a cuprins reclame 
vechi de acum 100 de ani, extrase din ziarele acelor timpuri, ziare aflate în colec-
ţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Elevii cls. a IV-a, coordonaţi de învăţător 
Milica Boboşa, din Şcoala cu clasele I–VIII nr. 3 au lipit pe o planşă împărţită în 
două, reclame vechi versus reclame noi.

03.04.2013 Lecţie interactivă Pădurea, prietena mea realizată de Mariana 
Drăghia şi desfăşurată în cadrul Muzeul Hidrocentralei Porţilor de Fier a marcat 
evenimentul ecologic „Luna Pădurii. La această lecţie au participat preşcolarii de 
la Grădiniţa nr. 19 care au susţinut un concurs de arte vizuale, lucrările lor fiind 
selectate în cadrul unei micro-expoziţii etalată la sediul Muzeului Hidrocentralei. 
La final copiii au primit diplome şi felicitări.

04.05.2013 Florentina Pleniceanu, Florina Diaconu şi Sorina Matacă împre-
ună cu elevii Şcolii Constantin Negreanu au fost într-o excursie documentară în 
comuna Şişeşti, important centru ceramic al judeţului Mehedinţi. Copiii au vizitat 
Muzeul Gheorghe Ionescu Şişeşti, iar în atelierul ceramic, cu ajutorul roţii olarului, 
şi-au modelat propriile obiecte din lut.
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05.04.2013 Film documentar „Ultima primăvară pe Ada-Kaleh” vizionat de 
elevii Liceului de Artă I.Şt. Paulian însoţiţi de prof. Sorin Pătruţescu. Informaţiile 
primite de elevi în urma documentarului cu privire la insula dispărută odată cu 
realizarea sistemului hidroenergetic de la Porţile de Fier I, au fost completate 
de muzeografii Secţiei Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, 
Magdalena Trăistaru şi Aneta Pristoleanu. Copiii au aflat despre legendele care 
fac referire la această insulă, despre obiceiurile şi tradiţiile localnicilor, cât şi des-
pre tragediile pe care le-a provocat inundarea insulei.

Şcoala altfel a fost marcată la Muzeul de Artă prin 36 de activităţi cu elevii 
şcolilor din municipiul Drobeta Turnu Severin cât şi din judeţ.

23.04.2013 Parada portului popular –Colecţia Ion Dumitraşcu Cu ocazia 
Zilelor Severinului la Muzeul de Artă, Florentina Pleniceanu, muzeograf în cadrul 
Secţiei de Etnografie a coordonat parada portului popular. Pentru că Muzeul 
Regiunii Porţilor de Fier promovează colecţiile particulare mehedinţene, colecţi-
onarul Ion Dumitraşcu din Ponoarele şi-a prezentat colecţia de costume populare 
cu ajutorul elevelor Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja.

22.04.2013 Teatru antic PHAEDRA, o adaptare după Euripide şi Seneca în 
colaborare cu Teatru Teodor Costescu, în regia şi scenografia Lucreţiei Iepuran a 
susţinut o reprezentaţie la Muzeul de Artă. 

09.05.2013 Expunere tematică marea familie a europei Cu ocazia Zilei 
Europei Magdalena Trăistaru şi Aneta Pristoleanu muzeografi în Secţia Relaţii 
Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală au susţinut o lecţie interactivă 
în cadrul Şcolii cu clasele I–VIII nr. 14. Pe o hartă a Europei, unde erau conturate 
cele 27 de ţări membre UE, elevii cls.a III-a, învăţător Alina Simcea au lipit stegu-
leţe şi câteva simboluri ale ţărilor respective. 

18.05.2013 Ziua Internaţională a muzeelor coordonată de Secţia Relaţii 
Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală în cadrul Muzeului de Artă. Cu 
această ocazie s-a organizat Expoziţia „Grupul celor patru şi contemporanii săi”, 
coordonată de Maria Bălăceanu, s-au vizionat filme documentare din arhiva 
muzeului şi s-a desfăşurat concursul „Cine ştie câştigă” având ca premiu albumul 
Muzeului de Artă.

24.05.2013 La Muzeul de Artă cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor muzeo-
grafii Secţiei Ştiinţele Naturii Sorina Matacă şi Florina Diaconu au pus în scenă cu 
ajutorul elevilor Şcolii cu clasele I–VIII nr. 6 coordonaţi de prof. Leontina Popescu, 
„Povestea ....Porţilor deschise”, poveste ce conţine elemente figurative pornind 
de la flora, fauna şi rocile existente în Parcul Natural Porţile de Fier.
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01.06.2013 S-a redeschis Parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, parc ce cuprinde castrul şi termele romane, podul lui Apollodor şi biserica 
medievală de sec. XIV, dar şi mai recent descoperitul amfiteatru roman.

05.06.2013 Expunerile tematice mediile de viaţă şi adaptarea organisme-
lor şi Flori de mină ale Sorinei Matacă şi Florinei Diaconu muzeografii ai Secţiei 
Ştiinţele Naturii au marcat Ziua Mondială a Mediului. Eveniment desfăşurat rând pe 
rând la Liceul de Artă I. Şt. Paulian unde au participat elevii clasei a VII-a B, dar şi la 
Muzeul de Artă unde au participat elevii clasei a II-a din Şcoala cu clasele I–VIII Nr. 3

18.06.2013 Festivalul de poezie nicolae Labiş, coordonat de Maria Bălăceanu 
şi organizat la sediul Muzeului de Artă în colaborare cu Colegiul Naţional Ştefan 
Odobleja.

29.06.2013 Expunere tematică Dunărea-Fluviu de legendă susţinută de 
Mariana Drăghia persoanelor private de libertate din Penitenciarul Drobeta Turnu 
Severin, expunere ce a marcat Ziua Dunării şi totodată Ziua personalului peniten-
ciarelor din România.

1–31.07.2013 Perioadă de cercetări arheologice pe Şantierul Gârla Mare

16–18.08.2013 Cu prilejul Târgului de Turism CORATOUR desfăşurat în 
cadrul hipermatketului CORA a fost organizat un stand de promovare a Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier care a cuprins 8 panouri informative. Pe parcursul a 3 
zile, au fost prezentat filme documentare despre patrimoniul natural şi cultural al 
judeţului Mehedinţi şi al regiunii transfrontaliere româno-sârbă. Eveniment coor-
donat de Sorina Matacă şi Enescu Chirilă.

18.09.2013 Expunere tematică Florile de mină – bijuteriile Pământului sus-
ţinută de Florina Diaconu, muzeograf în Secţia de Ştiinţele Naturii, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Geologilor. Participanţi la aceasta activitate au fost elevii cls. a XII–a 
din Colegiul Tehnic Domnul Tudor, Drobeta Turnu Severin. Aceeaşi activitate s-a 
desfăşurat şi în data de:

25.09.2013 În cadrul Muzeului Hidrocentralei Porţile de Fier I, cu participarea 
elevilor clasei a X–a, prof. Marcel Mateescu de la Colegiul Naţional Ştefan Odobleja 
Drobeta Turnu Severin.

27.09.2013, Cu ocazia Zilei Turismului în cadrul Muzeului Hidrocentralei 
Porţile de Fier I, cu participarea elevilor clasei a X–a, prof. Moraru Gabriela, 
Colegiul Naţional Traian din Drobeta Turnu Severin.
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15.09.2013 Expunere tematică Unităţi de măsura din cele mai vechi timpuri 
şi până astăzi realizată de Mariana Drăghia în cadrul Muzeului Hidrocentralei 
Porţile de Fier I şi prezentată elevilor din cls. a II-a, învăţător Mihaela Popescu, de 
la Şcoala Alice Voinescu.

19.11.2013 În urma parteneriatului încheiat între Muzeul Regiunii Porților de 
Fier și Muzeu Național Zajecar, a avut loc o întâlnire a specialiştilor din cadrul 
celor două muzee, în urma căreia s-a stabilit un program comun de activităţi pen-
tru anul 2014 (expoziţii, simpozioane, manifestări culturale). 

Anul 2013 a fost declarat de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 
Anul internaţional al cooperării în domeniul apei. Institutul Francez din Bucureşti 
în colaborare cu hipermarketul Cora au realizat expoziţia „Apa în centrul ştiinţei”. 
Specialiştii Secţiei Ştiinţele Naturii (Sorina Matacă şi Diaconu Florina) au organi-
zat 6 workshop-uri în colaborare cu 6 şcoli din Drobeta Turnu Severin, după cum 
urmează: 

26.11.2013 – Şcoala Gimnazială Alice Voinescu, cls. a IV-a, prof. Medana 
Veselu

28.11.2013 – Colegiul Economic Theodor Costescu, cls. a IX-a, prof. Ion Tufiş
04.12.2013 – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Constantin Pufan (20 copii), 

prof. Dana Buzatu
04.12.2013 – Palatul Copiilor (25 copii), prof. Mariana Nef
20.12.2013 – Colegiul Naţional „Ştefan Odobleja” 
20.12.2013 – Liceul Teoretic Şerban Cioculescu

13.12.2013 Secţiile Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 
şi Istorie-Arheologie ale Muzeului Regiunii Porţilor de Fier au împodobit un brad 
de Crăciun în incinta bisericii medievale de sec.XIV din parcul arheologic al muze-
ului. Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 14 din Drobeta Turnu Severin ne-au încântat cu 
un Spectacol de Colinde, iar noi i-am răsplătit cu cadouri şi cu o vizită ghidată la 
monumentele arhitecturale din parcul arheologic al muzeului.

20.12.2013 Colinde de Crăciun la Muzeul de Artă, interpretate de elevii Şcolii 
Alice Voinescu din Drobeta Turnu Severin, coordonaţi de prof. M Pantele.

Iv. PROIECTE EdUCAţIONALE
Proiectul – „Satul românesc. Arhitectura tradiţională românească”
Proiect iniţiat de Secţia de Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie 

Muzeală, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în parteneriat cu Complexul Naţional 
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Muzeal ASTRA Sibiu, Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu, din Târgu Jiu şi 
Colegiul Naţional Traian din Drobeta Turnu Severin.

02.04.2013 Excursie documentară în cadrul Şcolii Altfel la Muzeul Arhitecturii 
Populare Curtişoara, muzeu în aer liber ce se întinde pe o suprafaţă de peste 10 
hectare şi care reprezintă un impresionant tezaur de civilizaţie şi cultură populară 
tradiţională din zona Gorjului. Domnul Albinel Firescu, şeful secţie de Etnografie 
şi reprezentantul muzeului gorjean în acest proiect le-a prezentat elevilor cls. a 
VI-a arhitectura tradiţionala din Oltenia şi elementele componente ale unui sat 
oltenesc. 

15–16.06.2013 Excursie documentară în Dumbrava Sibiului
Proiect continuat cu o vizită la Complexul Naţional Muzeal ASTRA unde le-au 

fost prezentate copiilor tipuri de case, de la cele mai simple aşezate pe un soclu 
mic de piatră, până la casa cu parter şi etaj. Copiii au învăţat despre arhitectura 
tradiţională din aproape toate zonele ţării, din Transilvania, Crişana, Dobrogea, 
Oltenia şi Moldova.

Aspecte din timpul celor două excursii documentare stau mărturie şi acum 
pe pereţii clasei de curs în care învaţă elevii Colegiului Naţional Traian. 

Proiectul Şcoala de vară „Joacă-te şi învaţă!” ediţia a IV-a 2013
29 iulie–2 august 2013 Şcoala de vară „Joacă-te şi învaţă!” ediţia a IV-a 2013 

s-a desfăşurat în comuna Şişesti, situată la 25 km faţă de municipiul Drobeta Turnu 
Severin. Proiectul a fost iniţiat şi coordonat de Secţia Relaţii Publice, Marketing 
Cultural şi Pedagogie Muzeală a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, având ca parte-
neri Primăria comunei Şişeşti şi Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu-Şişeşti din ace-
eaşi localitate. Proiectul s-a desfăşurat pe 4 module de activităţi purtând urmă-
toarele titluri: Micul restaurator; Ne jucăm şi modelăm!; Ne jucăm şi decorăm!; De 
la podoabele romane la bijuteriile moderne şi a avut ca participanţi 22 de elevi din 
comuna Şişeşti dar şi din satele limitrofe.

Coordonatorii acestor proiecte au fost Magdalena Trăistaru, Aneta Pristoleanu 
şi Enescu Chirilă.
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EdUCAţIE PLASTICă PENTRU NEvăzăTORI

Maria-adriana Voinea*

FINE ARTs EDUCATION FOR PEOPLE wITh EyE DEFICIENCy

The educational program for children with visual disabilities, organized by the 
Art Museum ″Ion Ionescu-Quintus″ of Ploiesti since 2012, has facilitated their 
contact with various genres of arts and specific work tehniques.
Keywords: art, tactile, exposition
Cuvintele cheie: artă, tactil, expoziţie

Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” Ploieşti, organi-
zează începând din anul 2012 un program educativ ce are ca public ţintă copii cu 
deficienţe de vedere. Scopul programului este de a apropia această categorie de 
public de limbajul plastic, specific unui muzeu de artă şi de a-i integra cu şanse 
egale alături de ceilalţi copii de aceiaşi vârstă.

Patrimoniul muzeului a fost punctul de pornire al atelierelor organizate pen-
tru aceşti copii. Au fost selectate lucrări uşor de explorat şi înţeles, dar care să 
înlesnească, atât recompunerea lor mentală cât şi crearea ansamblului tematic 
al artelor plastice de la începutul secolului al X-lea. În timpul scurs din iunie 2012 
şi până în prezent, participanţii la acest program au explorat mai multe genuri ale 
artelor plastice, adaptate puterii lor de implicare şi înţelegere. 

S-a pornit de la modelajul în lut, după sculptura în ronde-basse, volumul fiind 
uşor de explorat şi de realizat. Trecerea de la tridimensional la bidimensional a 
fost realizată cu ajutorul basoreliefului, ce face posibilă inţelegerea desfăşurării în 
plan a unei compoziţii plastice. Pictura a fost transcrisă tactil cu ajutorul colajului 
textil ce a avut rolul de a reproduce culorile. Colajele au avut la bază lucrări de pic-
tură modernă românească caracterizate de zone clare de culoare uşor de urmă-
rit, care au fost transformate în şabloane ce recompuneau lucrările. Nume ca: Şt. 
Luchian, N. Tonitza, Şt. Dimitrescu, Şt. Popescu, E. Popea, O. Băncilă au conturat 
aspecte ale picturii de la începutul secolului XX. Astfel s-au putut reprezenta tactil 

* Muzeograf la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Ploieşti, e-mail:adriana_
voinea@yahoo.com
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picturile şi înţelege preocupările artistice manifestate la acea vreme, cu diversita-
tea temelor abordate de către artişti.

Rezultatele acestui program se regăsesc într-o expoziţie tactilă ce s-a adresat 
în special publicului cu deficienţe de vedere, pe simezele muzeelor din Ploieşti 
(2012), Bacău (2013) şi Braşov (2014). Pentru a înlesni accesul la termeni speci-
fici, date biografice sau explorarea lucrărilor, au fost puse la dispoziţia publicu-
lui, texte de sală şi etichete extinse ataşate panourilor cu lucrări, scrise în alfabet 
Braille.

  
Imagini din expoziţii Ploieşti şi Braşov

Fără a avea un caracter patrimonial, această expoziţie face accesibilă arta 
plastică, unei categorii de public marginalizată, pentru care muzeul este greu 
accesibil. Sunt paşi mărunţi în ai integra cu adevărat pe aceşti copii cu deficienţe 
de vedere, însă disponibilitetea de care dau dovadă face posibilă depăşirea ori-
cărei bariere.

Pentru a diversifica lucrul în cadrul atelierelor, organizate la Muzeul de Artă 
din Ploieşti, s-a trecut la alt gen al artelor plastice regăsit în colecţiile muzeului 
ploieştean, tapiseria. Aceasta reprezintă o ţesătură manuală executată pe răz-
boaie verticale (haute lisse), rezultând o reproducere exactă a panoului realizat 
de pictor sau pe războaie orizontale (basse lisse) având ca rezultat o imagine 
inversă a cartonului. De-a lungul timpului cunoaşte momente de înflorire sau 
de declin, de adaptare la tendinţele generale ale picturii sau ale noilor concepte 
despre structurile interioarelor ale edificiului. Secolul al XX-lea, repune în drep-
turi tapiseria monumentală, folosind fire groase de lână într-o gamă restânsă de 
culori, de inspiraţie folclorică sau cu un caracter abstract. Aceste caracteristici se 
regăsesc şi în lucrările de tapiserie din colecţia Muzeului de Artă din Ploieşti. 

Sunt necesare informaţii despre istoria acestui gen de artă ce cunoaşte o 
largă răspândire la majoritatea popoarelor din antichitate şi va fi prezentă până 
în zilele noastre în preocupările artistice. Trebuie reţinut rolul decorativ dar şi cel 
funcţional pe care îl are tapiseria, ea împodobea o încăpere, dar putea servi şi la 
compartimentarea spaţiului sau proteja împotriva frigului. 

Maria-adriana Voinea
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Mijloacele materiale modeste, de care dispunem, ne-au îngăduit să exempli-
ficăm modalitatea de lucru prin care se obţine o ţesătură. S-au experimentat pe 
rame mici ţesături simple, cu fire diferite ca textură, ce au lămurit aspectul gene-
ral al unei tapiserii şi asemănarea sa cu pictura. 

  

  
Etape de lucru in experimentul de ţesut

O altă manieră de lucru ce a stârnit curiozitatea, şi a cerut multă implicare din 
partea participanţilor. Au apărut noţiuni noi: război de ţesut, urzeală cu rol de sus-
ţinere, iar băteala ce acoperă în întregime prin încrucişarea lor firele de urzeală 
şi vor contura decorul lucrării. Deşi părea greu de pus în practică, ţesutul, a fost 
repede asimilat de către copiii cu deficienţe de vedere. Desenul lucrării poate fi 
trasat cu ajutorul plăcuţei folosită pentru scrierea Braille şi puntatorului sau a 
şabloanelor folosite pentru recompunerea picturii în lucrările de colaj. 

Se pot aborda lucrări mai complexe de tapiserie, deşi efortul depus de către 
participanţi este mult mai mare pentru acest gen al artelor plastice. Seriozitatea 
cu care s-au implicat şi în acest experiment, încurajează continuarea programului 
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si dezvoltarea abilitatilor specifice persoanelor cu deficiente de vedere. Posibil să 
facem şi alte descoperiri pe care le vom împărtăşi publicului de toate categoriile 
în curând.
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ORA dE MUzEU. PROgRAME EdUCAţIONALE 
LA MUzEUL NAţIONAL PELEş

Daniela Voitescu*

L’hEURE MUséALE. PROGRAMMEs éDUCATIFs 
AU MUséE NATIONAL PELEȘ 

Le programme éducatif L’heure muséale se rend utile pour l’enseignement des 
notions de culture générale, grâce à la méthode step by step, employée dans les 
écoles de l’Union Européenne. Le public visé au cadre du projet est représenté 
par les élèves des écoles de Sinaia, Comarnic, Bușteni. Les activités du projet se 
sont dévelopées dans les chateaux de Peleș et Pelișor, ainsi que sur les terrasses 
et dans le parc du musée. 
Mots clé: programme éducatif, Musée Peleș, héritage
Cuvinte cheie: programe educaţionale, Muzeul Peleş, expoziţie

Cultura reprezintă un factor important al dezvoltării sociale şi comunitare, 
contribuind la structurarea societăţii şi a personalităţii umane. Educaţia pentru 
cultură trebuie să se afle în centrul preocupărilor societăţii româneşti actuale. 
Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, 
adolescenţilor şi adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind 
o parte importantă a dezvoltării generale a fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul 
dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora. 

Localizat în oraşul Sinaia, la poalele munţilor Bucegi, la o altitudine 
de 970m, Muzeul Naţional Peleş este depozitarul a peste 60 000 de obiecte 
de artă şi are peste 300 000 de vizitatori anual, dintre care 50% sunt copii. 
 

scopul proiectului constă în valorificarea patrimoniului cultural mobil şi 
imobil al Muzeului National Peles în vederea aprofundării cunoştinţelor de istorie 
şi îmbogăţire a vocabularului elevilor cu noţiuni de istoria artei, istorie, de dezvol-
tare a spiritului de observaţie şi de competiţie.
* Şef secţie Relaţii publice, Marketing, Proiecte culturale, Muzeul Naţional Peleş, Sinaia, 

e-mail:danavoitescu@yahoo.com
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Obiectivul general al acestor programe este de a pune la dispoziţia cadrelor 
didactice un material documentar necesar transformării unei excursii într-o lecţie 
de istorie, artă şi ecologie.

Obiectivele specifice:
1. Antrenarea muzeografilor şi cadrelor didactice la activităţi extracuriculare, 

menite să dezvolte în rândul elevilor dorinţa de cunoaştere a patrimoniului cultu-
ral naţional, în vederea dezvoltării spiritului de protejare şi restaurare a acestuia;

2. familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a elevilor, 
pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter cultural şi ecologic, în vederea 
însuşirii unor cunoştinţe noi din domeniile respective;

3. popularizarea experienţelor pozitive privind educaţia pentru patrimoniul 
cultural naţional, precum şi cultivarea dragostei pentru natură a şcolarilor şi dise-
minarea informaţiilor specifice proiectului;

4. stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 
demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea integrităţii patrimoniului cultural 
naţional, precum şi a sănătăţii mediului în care trăiesc;

5. lărgirea sferei cunoştinţelor de istorie, artă şi ecologie.
6. încurajarea colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi muzeu în scopul 

perfecţionării practicii de formare şi creşterii calităţii predării şi învăţării la nivelul 
şcolar.

7. transformarea vizitelor la muzeu, din acele excursii programate la sfârşit 
de semestru, în nişte resurse de învăţare cu suport didactic, care să devină în timp 
o modalitate de dezvoltare a unei prietenii de durată între muzeu şi şcoală;

8. folosirea vizitei la muzeu, de către cadrele didactice, ca instrument de cer-
cetare interdisciplinară (istorie, artă, muzică, literatură), făcând apel la ceea ce 
s-a învăţat prin intermediul programei şcolare, ori poate prin studiul individual 
(de exemplu perioada de domnie a regelui Carol I şi a reginei Elisabeta); 

9. să fie un punct de legătură între muzeu şi şcoală, fără însă a renunţa la 
vreun aspect al caracterului lor distinctiv ci doar creând o bază comună; 

10. perfecţionarea predării/învăţării în vederea îmbogăţirii culturii în mod 
individual sau pentru descoperirea unor noi aptitudini, pasiuni sau modele.

Metoda propusă pentru învăţarea câtorva noţiuni de cultură generală este 
una practicată demult în şcolile din Uniunea Europeană, şi constă în învăţarea 
din aproape în aproape, prin descoperirea mai întâi a istoriei locale, apoi a celei 
naţionale, pentru a  putea înţelege în final cadrul general al istoriei europene şi 
apoi universale.

Primul pas este deci vizitarea muzeelor şi monumentelor istorice importante 
din zona de reşedinţă a tinerilor, îndrumaţi de profesori sau părinţi. Astfel, oricine 
poate să folosească modelul propus de acest proiect pentru a-l adapta la oferta 
culturală locală.

Daniela Voitescu
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Conceptul promovat în acest proiect, de a propune integrarea muzeelor şi 
monumentelor istorice în zona de interes a tinerilor, este unul novator. Noutatea 
acestui concept, denumit pedagogie de patrimoniu, vine în mod firesc ca o etapă 
superioară a pedagogiei muzeale, în contextul integrării europene, ca strategie 
de implementare a Recomandării R (98)5 a Consiliului Europei privind pedagogia 
de patrimoniu.

Necesitatea actuală stringentă este de a lega mai strâns obiectivele cultu-
rale ale muzeului cu obiectivele educative tradiţionale ale şcolii, cu scopul de a 
asigura nu numai sensibilizarea tineretului pentru valorile de patrimoniu, dar şi 
de a modela un profil moral, cultural şi civic al acestuia, ca potenţial public al 
instituţiei muzeale.

Rezultatele anticipate sunt: creşterea numărului de vizitatori şi formarea 
unei oferte culturale pentru publicul larg.

Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului sunt reprezentaţi de elevii din 
şcolile din oraşul Sinaia, Comarnic şi Buşteni, localităţi limitrofe oraşului nostru. 

Activităţile specifice se desfăşoară în expoziţia de bază de la castelele Peleş 
şi Pelişor (indoor) precum şi pe terasele şi în parcul muzeului (outdoor). 

Activităţi INDOOR
Activităţile constau în ghi-

daje generale în regim de gratu-
itate, atât în expoziţiile de bază, 
cât şi în cele temporare, urmate 
de discuţii libere pe marginea 
temei propuse în luna respec-
tivă. Muzeografii şi referenţii din 
muzeu însoţesc aceste grupuri şi 
îşi adaptează prezentarea la nive-
lul de înţelegere al participanţilor. 

Temele alese sunt stabilite 
de specialiştii muzeului, în func-
ţie de evenimentele curente, sau 
propuse de cadrele didactice cu 
care se colaborează, încercând 
astfel adaptarea programelor la 
curricula şcolară. Ele urmăresc 
să dezvolte spiritul de observa-
ţie şi să îmbunătăţească bagajul 
de cunoştinţe al copiilor. Aceste 
vizite sunt interactive, ele fiind un 
dialog copii-prezentator. 
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Tema: reGII ŞI reGIneLe romÂnIeI:
– Regina Elisabeta şi Poveştile Peleşului – grup ţintă: copiii de grădiniţă şi elevii 

din ciclul primar insoţiţi de cadre didactice şi părinţi, în grupuri de maxim 30 per-
soane, cu durata de 1 oră. Prin acest program se fac cunoscute povestirile scrise 
şi publicate sub acest titlu de Regina Elisabeta şi care sunt narate de muzeografi. 

– Regina Maria şi curentul artistic Art Nouveau – grup ţintă: elevii din ciclul 
gimnazial, în grupuri de maxim 30 persoane, durata de 1 oră. Programul valorifică 
patrimoniul artistic de la Castelul Pelişor, reprezentativ pentru stilul Art Nouveau.

– Vizite tematice ghidate şi gratuite: “Carol I Intemeietorul” şi “Ferdinand 
Loialul” – grup ţintă: elevii din ciclul gimnazial, în grupuri de maxim 25 persoane, 
cu durata de 1 oră. Se organizează vizite interactive, cu diferite ocazii (zilele de 
naştere ale celor doi regi, alte evenimete istorice), menite să contureze personali-
tăţile primilor doi regi ai Romaniei.

Tema: VreAU SǍ ŞTIU:
– Ce instrumente muzicale 

(re)cunoaştem în Sala veche 
de muzică a Castelului Peleş? – 
grup ţintă: copiii de gradiniţă şi 
elevii din ciclul primar, în gru-
puri de maxim 25 persoane, cu 
durata de 1 oră. Activitatea se 
desfăşoară în Castelul Peleş, 
în contextul expoziţiei perma-
nente de la parter. Tema a fost 
sugerată de reamenajarea Sălii 
vechi de muzică a Castelului 
Peleş, unde pot fi identificate 
mai multe instrumente muzi-
cale (pian, clavecin, harpă, 
vioară şi orchestrion) şi pune 
în evidenţă preocupările muzi-
cale ale reginei Elisabeta a 
Romaniei.

– Cum se organizează o 
expoziţie? grup ţintă: elevii de 
gimnaziu şi liceu aflaţi în vizită 
la Muzeul Naţional Peleş şi are în vedere orientarea profesională ulterioară a 
acestora; maxim 25 elevi însoţiţi de un cadru didactic, cu durata 2 ore. Programul 
constă în: vizitarea în regim de gratuitate a expoziţiei temporare împreună cu 
un specialist al muzeului care prezintă exponatele, urmată de o aplicaţie scrisă 
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(workshop). Proiectul propune instituirea unui alt tip de abordare a colecţiilor 
muzeale de către tineri, a unui transfer al punctului de focalizare de la obiectul 
privit la experienţa trăită. Astfel, se doreşte ca ei să nu mai fie doar privitori ai 
obiectelor expuse ci şi participanţi direcţi la experienţa muzeală.

Activităţi oUTDoor 
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini elevii în însuşirea unui set 

de valori ale patrimoniului naţional şi a le dezvolta grija pentru mediu, motivaţia 
şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească condiţiile de mediu 
şi să respecte adevăratele valori transmisibile.

Obiectivul specific este de valorificare a patrimoniului expus pe terase. 
Copiii iau cunoştinţă de coordonatele geografice ale castelului şi parcului Peleş, 
forma de relief, vegetaţia specifică, animalele reprezentative zonei şi află despre 
valorificarea materialelor naturale prin realizarea de decoraţiuni ale teraselor, 
sub formă de statui. 

Tema: reGII ŞI reGIneLe romÂnIeI:
– Regina Elisabeta şi 

Poveştile Peleşului – grup 
ţintă: copiii de grădiniţă 
şi elevii din ciclul primar 
însoţiţi de cadre didac-
tice şi părinţi, în grupuri 
de maxim 30 persoane, 
cu durata de 1 oră; ei vizi-
tează terasele decorate 
cu statui ale castelului 
Peleş. Prin acest program 
se fac cunoscute poveşti-
rile scrise şi publicate 
sub acest titlu de Regina 
Elisabeta şi care sunt 
narate de muzeografi, fiind grupaţi lângă statuia reginei Elisabeta, situată pe 
terasa din faţa castelului.

– Micii botanişti, pe urmele regelui Ferdinand – grup ţintă: elevii de gimna-
ziu, însoţiţi de cadre didactice, în grupuri de maxim 30 persoane, cu durata 1 oră; 
ei colectează plante din grădina castelului Peleş. Programul urmăreste contura-
rea personalităţii Regelui Ferdinand şi a pasiunii sale pentru botanică şi constă 
în recoltarea de plante din parcul Castelului Pelişor, în vederea constituirii unui 
ierbar, în colaborare cu profesorii de specialitate. Cele mai frumoase ierbare vor fi 
apoi expuse într-un spaţiu vizitabil de la castelul Peleş. 
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Tema: VreAU SǍ STIU:
– Muzeul, natura şi viata –Eco-tur – grup-ţintă: copiii de grădiniţă şi elevii din 

ciclul primar însoţiţi de un cadru didactic, în grupuri de maxim 30 persoane, cu 
durata 1 oră, care vizitează terasele şi grădina castelului Peleş. Programul îşi pro-
pune ca elevii să ia cunoştinţă de coordonatele geografice ale oraşului Sinaia, 
castelului şi parcului Peleş, forma de relief, vegetaţia specifică, animalele repre-
zentative zonei şi să afle despre valorificarea materialelor naturale prin realizarea 
de decoraţiuni ale teraselor, sub formă de statui.

– Hai să descoperim împreună-trasee-concurs! – grup-ţintă: elevii de gimna-
ziu însoţiţi de un cadru didactic, în grupuri de maxim 30 persoane, cu durata 1 
oră, care vizitează terasele castelului Peles. Proiectul are în vedere dezvoltarea 
spiritului de observaţie şi de competiţie ale copiilor, prin organizarea unui tra-
seu-concurs pe teme de istorie, artă şi mitologie, pe baza unui chestionar care 
se distribuie la începerea concursului şi care urmează a fi completat, după vizită. 
Concursul se desfăşoară în echipe de câte patru elevi, iar caştigătorii sunt premi-
aţi. Temele pot fi variate şi sunt inspirate de statuile prezentate, cum ar fi: 

– Fântâna lui Neptun – care constă în prezentarea personajelor mitologice şi 
zoomorfe care decorează fântâna (Neptun, putti, peşti, broasca ţestoasă) pentru 
testarea cunoştinţelor de cultură generală (mitologie), şi prezentarea materiale-
lor din care sunt executate (piatra, marmura) 

– Cele patru anotimpuri – care presupune identificarea pe terase a statuilor ce 
reprezintă cele patru anotimpuri, modul de reprezentare (alegoria) şi materialele 
din care sunt executate (piatră, marmură). 

Tema: HAI SǍ FACem Un CASTeL! – atelier de bricolaj – grup-ţintă: copiii de 
grădiniţă şi elevii din ciclul primar însoţiţi de părinţi, într-un grup de maxim 20 
copii, cu durata 3 ore. Scopul acestor activităţi este acela de a dezvolta abilităţile 
practice ale copiilor, care, fiind supravegheaţi de muzeograf şi părinţi, realizează 
o machetă a unui castel, decupată din polistiren expandat şi apoi pictată. La final, 
machetele sunt luate acasă de fiecare copil participant. 

Toate programele educaţionale derulate de Muzeul Naţional Peleş sunt cu 
participare gratuită, iar la final se acordă mici recompense participanţilor (cărţi 
poştale, broşuri ale muzeului), iar cadrele didactice primesc o adeverinţă de par-
ticipare, care contează pentru portofoliul didactic. 

Lansarea publică a proiectului Ora de muzeu s-a realizat prin postarea pe 
site-ul muzeului, în presa locală şi prin încheierea unor acorduri de parteneriat cu 
şcolile din Sinaia, Comarnic şi Azuga.

Evaluarea proiectului Ora de muzeu constă intr-o evaluarea prealabilă, care 
are loc prin redactarea rapoartelor pe activităţi şi a discuţiilor la nivel local.
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Evaluarea ulterioară are loc în muzee prin analizarea creşterii numărului de 
vizitatori şi realizarea unui portofoliu.

Impactul educativ şi social 
Ideea acestui proiect a decurs şi din prelucrarea chestionarelor adresate 

cadrelor didactice de la şcolile din Sinaia, Comarnic si Buşteni, cu privire la “Ce 
activităţi extracurriculare aţi dori să desfăşuraţi cu copiii la muzeu?” şi s-a consi-
derat că Ora de muzeu se doreşte a fi o prelungire a activităţii de la orele de curs 
din aria curricilară Arte, căreia trebuie să i se acorde atenţie în construirea struc-
turii timpului şcolar în generarea planurilor-cadru de învăţământ.

Menţiuni în Caietul de impresii :
– «Aceste programe educative la care s-au înscris şi elevi ai şcolii noastre, 

sunt menite să transforme vizitele la muzeu, din acele excursii, în nişte resurse 
de învăţare cu suport didactic şi să devină în timp o modalitate de dezvoltare a 
unei prietenii de durată între muzeu şi şcoala ».(Teodor Calciu, director, Şcoala 
Principesa Maria, Sinaia)

– «Mă bucur că avem şansa de a locui în Sinaia unde se află şi Castelele Peleş 
şi Pelişor şi avem unde să venim atunci când vrem să petrecem timpul în mod 
plăcut impreună cu copiii şi de unde plecăm îmbogăţiţi sufleteşte».

(Marina Duport, mămică)
– «Suntem înfrăţiţi cu oraşul Sinaia de peste 20 ani şi suntem încântaţi să 

constatăm progresele care s-au făcut, mai ales în ceea ce priveşte relaţiile inte-
rumane şi grija pentru dezvoltarea procesului de educaţie a copiilor (traducere 
din limba franceză)»(Karelle Humeau-Association d’Amitié Sinaia – Athis-Mons, 
Franţa)

Capacitatea de a continua proiectul
Proiectul Ora de muzeu se bazează pe posibilităţile interne ale Muzeului 

Naţional Peleş şi disponibilitatea directorilor şi cadrelor didactice ale şcolilor din 
Sinaia, Comarnic şi Azuga.

Caracterul de replicabilitate al proiectului:  gradul de accesibilitate al pro-
iectului este ridicat, alături de elementele deja prezentate, adăugându-se flexi-
bilitatea abordării acestor teme, nefiind obligatoriu parcurgerea lui în întregime 
pentru a obţine rezultatele scontate. Un astfel de proiect dinamizează viaţa cul-
turală în plan local şi prin diversitatea activităţilor pe care le desfăşoară în relaţie 
directă cu publicul vizitator de muzeu.
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