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ÎNVĂȚĂM ISTORIE PRIN JOACĂ

Luminița Anghelescu1, Cornelia Pîrvu2

LEARN HISTORY THROUGH PLAY

The project „Learn history through play”, held from July 18 to 22, it was born 
from the desire to provide the children who have participated to the program 
„Holiday at the museum”, organized by Complexul National Muzeal „Curtea 
Domnească” from Târgoviște, a great way to learn history-by playing.
For one week, the 35 children who have participated in the project, they have 
managed, through play, discovery and reconstitution, to learn basic concepts 
about Romanian history.
Keywords: holiday, children, play, history. 

Cuvinte cheie: vacanță, copii, joacă, istorie.

Proiectul „Învățăm istorie prin joacă”, desfășurat în perioada, 18–22 iulie 
2016, s-a născut din dorința de a oferi copiilor care au participat și anul acesta la 
programul „Vacanță la muzeu”, organizat de Complexul Național Muzeal „Curtea 
Domnească” Târgoviște, un mod plăcut de a-și petrece o parte din vacanță. Astfel, 
timp de o săptămână, cei 35 de copii care au participat zi de zi, la acest proiect, au 
reușit, prin joacă, descoperire, reconstituire și povestire, să învețe noțiuni de bază 
din istoria românilor într-un interval de timp destul de scurt. Pe de altă parte, 
ne-am dat seama că joaca îi ajută pe copii să-și dezvolte creativitatea, empatia, și 
mai mult decât atât, atunci când se joacă, niciun copil nu așteaptă recompense 
și nu are scopuri precise. Copiii se simt bine jucându-se și nu-și doresc să facă 
altceva, iar atunci când se joacă mai mult, învață mai mult. 

Prima etapă a proiectului a constat în pregătirea materialelor necesare: am 
croit și cusut de mână, costume din pânză, am confecționat războaie de țesut, 
arcuri și săgeți, săbii din polistiren, scuturi din policarbonat, am mers pe malul 

1 Conservator, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște e-mail: luminita_
anghelescu@yahoo.com

2 Restaurator, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște e-mail: coco_luiza@
yahoo.com
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Ialomiței să colectăm pietre pentru atelierul de pictură pe piatră și ne-am străduit 
să facem corturi, asemănătoare celor în care trăiau oamenii în Epoca de piatră. 

Totodată, am încercat, având în vedere, vârsta copiilor înscriși în program, 
să concepem baza de informații (o poveste), însoțită pe cât a fost posibil de ima-
gini, pentru fiecare temă în parte. Ne-am propus să abordăm următoarele teme: 
„Aventuri în Epoca de piatră”, „Daci și romani pentru o zi”, „Judecata domnească 
în Evul Mediu – dreptatea lui Țepeș” și „Hai să dăm mână cu mână”.

Activitatea din prima zi a săptămânii, s-a numit „Aventuri în Epoca de Piatră” 
și a debutat cu povestea vieții de zi cu zi a oamenilor care au trăit în această peri-
oadă. Am vorbit despre: așezarea, locuința și ocupațiile oamenilor în Epoca de 
piatră, dar și despre modul în care își procurau și preparau hrana, ce s-a întâm-
plat după ce au descoperit focul, au domesticit animalele și au început să cultive 
plante, din ce își confecționau armele și uneltele, și care erau credințele și practi-
cile lor religioase.

După ce am povestit, copiii au avut ocazia să călătorească în timp și să tră-
iască o zi, într-o epocă atât de îndepărtată și diferită totodată, de ceea ce trăiesc 
ei în prezent.

Copiii au fost uimiți când au descoperit că nu este așa de incomod să locuiești 
în corturi, ba este chiar plăcut atunci când este foarte cald afară, au înțeles că 
vânătoarea și culesul sunt niște ocupații interesante, au încercat să aprindă focul 
folosindu-se de lemne și pietre și chiar dacă nu le-a ieșit, nu s-au supărat, au măci-
nat grâu și au preparat mâncare și leacuri pentru diferite răni și boli, iar la sfârșitul 
zilei, au pictat pietre cu diverse animale preistorice (mamuți, urși, reni, bizoni). 

În cea de-a doua zi, în cadrul activității „Daci și romani pentru o zi” am vor-
bit despre strămoșii poporului nostru, dacii și romanii, despre Dacia și cei mai 
importanți conducători ai ei, Burebista și Decebal, despre Deceneu, Zamolxis și 
credința dacilor în nemurire, despre Imperiul roman și Traian, războaiele daco-
romane și cum a luat naștere poporul român.

După ce am povestit, pe baza unei trageri la sorți, copiii au fost împărțiți în 
două grupuri, un grup format din daci și celălalt din romani. Fiecare grup și-a ales 
conducătorul, și, dacă romanilor le-a revenit sarcina de a străbate pe jos, dru-
mul de la Roma către Dacia (o plimbare prin Curtea Domnească de la Târgoviște), 
dacii au trăit o ultimă zi liniștită în țara lor. Au lucrat, și-au pregătit armele de 
luptă, s-au rugat la zeul Zamolxis, s-au împărtășit cu apă din Dunăre (cișmeaua 
din curtea muzeului), și i-au așteptat nerăbdători pe romani. Războiul dintre daci 
și romani a avut loc în fața Muzeului Tiparului și al Cărții Vechi Românești și, la 
fel ca la Sarmisegetuza, a fost unul, pe viață și pe moarte. Copiii au intrat așa de 
bine în roluri, încât ne-a fost destul de greu să-i convingem că orice război trebuie 
cumva să se încheie, fie cu victoria cuiva, fie cu pace.

Cea de-a treia zi a fost rezervată unei călătorii în Evul Mediu, în urma căreia, 
copiii au aflat cum au trăit românii în această perioadă, ce înseamnă domeniul 
feudal, din cine era format sfatul domnesc, care era rolul domnitorului, cum era 
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ales în fruntea țării și cum îi judeca pe oamenii care făceau nelegiuiri. Și, pen-
tru că eram la curtea lui Vlad Țepeș, am hotărât să facem o judecată domnească, 
inspirată de una din judecățile sale. Motive de judecată au fost destul de multe, 
imaginația copiilor fiind foarte bogată, pedepsele au fost bineînțeles mult mai 
blânde decât cele din vremea lui Vlad Țepeș, iar cadrul a fost unul cât se poate de 
potrivit, lângă Turnul Chindiei, construit în vremea acestui domnitor.

În ultima zi, am parcurs două epoci, Epoca modernă și cea contemporană 
și am vorbit despre cele mai reprezentative evenimente din viața românilor din 
această perioadă: Unirea mică și Unirea cea mare.

Ziua a început cu un atelier, în cadrul căruia, copiii au confecționat și pic-
tat stegulețe și totodată, au aflat care este semnificația culorilor drapelului țării 
noastre. Pentru a-i face să înțeleagă mai ușor, că România de astăzi, nu a fost așa 
întotdeauna, am desenat pe o pânză cele trei provincii românești, am povestit 
puțin despre fiecare și am evidențiat faptul că în urmă cu 157 de ani erau conduse 
separat, deși în aceste provincii, locuiau oameni care aveau aceeași limbă, port și 
obiceiuri. Apoi, am vorbit despre visul de veacuri al românilor din cele trei princi-
pate, acela de a se uni într-o singură țară și ocazia ivită la 24 ianuarie 1859, când 
Țara Românească și Moldova s-au unit sub conducerea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Am citit povestea Moș Ion Roată și Unirea, am împărțit copiii în trei gru-
puri (muntenii, moldovenii și ardelenii) și am făcut și noi unirea cea mică (o horă) 
a copiilor munteni cu cei moldoveni. După aceea, am vorbit despre 1 Decembrie 
1918, dată la care Transilvania s-a unit cu țara mamă, Alba Iulia, regele Ferdinand 
și despre România Mare. Copiii ardeleni au intrat și ei în horă și am reușit să facem 
și Unirea cea Mare, și să înțelegem totodată, semnificația profundă a Unirii.

În concluzie, deși perioadele pe care am încercat să le aducem în atenția 
copiilor par la mii de ani lumină, de ceea ce se întâmplă astăzi, știm că le-a plăcut, 
dovada fiind faptul că au prins informațiile din zbor, au empatizat, și-au imaginat, 
și, la final, au înțeles că istoria poate fi frumoasă atunci când reușești să descoperi 
oamenii din spatele evenimentelor. Totodată, au descoperit că „a învăța” poate 
fi un proces plăcut și distractiv, iar atunci când poți să înveți diferite lucruri prin 
joacă, parcă totul este mai simplu și mai frumos.
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1. Aventuri în Epoca de Piatră
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2. Daci și romani pentru o zi
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3. Judecata domnească în Evul Mediu – dreptatea lui Țepeș
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4. Hai să dăm mână cu mână.
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CONCURSUL INTERJUDEȚEAN 
DE INTERPRETARE ARTISTICĂ A 

PERSONAJELOR CARAGIALIENE „CARAGIALE, 
CONTEMPORANUL NOSTRU”, EDIȚIA  A 
XIX-A, PLOIEȘTI 30-31 IANUARIE 2016

Monica Bostan1

INTER-COUNTY CONTEST ARTISTIC INTERPRETATION 
OF THE CHARACTERS CARAGIALEAN „CARAGIALE, OUR 

CONTEMPORARY” EDITION XIX ON 30–31 JANUARY 2016

Museum „ILCaragiale” in Ploiești section of the County Museum of History 
and Archeology Prahova, hosted on 30–31 January 2016, the XIX Inter-County 
Contest artistic interpretation of the characters Caragialean „Caragiale, our 
contemporary „They competed in craftsmanship theater actor from schools 
in Arges, Buzau, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Prahova and Bucharest. 
The contest was organized by sections, Saturday is for students in primary and 
Sunday was for students in secondary school. For each section was awarded 
Grand Prix „Caragiale” and awards for interpretation.
Keywords: contest, Caragiale, theater, award

Cuvinte cheie: concurs, Caragiale, teatru, premiu

Muzeul „I. L. Caragiale” din Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie 
şi Arheologie Prahova, a găzduit în perioada 30–31 ianuarie 2016, cea de-a XIX-a 
ediție a Concursului Interjudețean de interpretare artistică a personajelor caragi-
aliene „Caragiale, contemporanul nostru”. S-au întrecut în măiestrie actoricească 
trupe de teatru de la școli din județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, 
Giurgiu, Prahova și din municipiul București. Concursul s-a desfășurat pe secțiuni, 
ziua de sâmbătă fiind destinată elevilor din ciclul primar, iar duminica a fost des-
tinată elevilor din ciclul gimnazial.

1 conservator Muzeul „I.L.Caragiale”, Ploiești 
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Pentru fiecare secțiune s-a acordat Marele Premiu „Ion Luca Caragiale”, pre-
cum și premii de interpretare. La secțiunea ciclul primar, Marele Premiu a fost 
acordat Trupei de Teatru „Ștrengarii”, de la Școala Gimnazială Apostolache, județul 
Prahova. La secțiunea destinată ciclului gimnazial, Marele Premiu s-a acordat după 
cum urmează: clasa a V-a – Trupa de Teatru „L’ esperance”, Școala Gimnazială „Radu 
Tudoran”, Blejoi; clasa a VI-a – Trupa de Teatru „Micii artiști”, Școala Gimnazială 
Filipeștii de Târg; clasa a VII-a – Trupa de Teatru „Arlechino”, Școala Gimnazială 
„Vasile Cristoforeanu”, Râmnicu Sărat; clasa a VIII-a – Trupa de Teatru „Suflet româ-
nesc”, Școala Gimnazială „Nicolae Lahovary”, Ulmi, județul Giurgiu. 

În acest an, concursul a înregistrat o participare crescută a elevilor din mediul 
rural. Trupele de teatru ale acestora le-au depășit numeric pe cele ale elevilor de 
la oraș. Două eleve, actrițe de vârste diferite, dar cu talent demn de reținut, s-au 
făcut de asemenea remarcate în această ediție. Au câștigat fiecare Marele Premiu 
pentru interpretarea personajelor Spiridon și Zoe Trahanache din comediile „O 
noapte furtunoasă”, respectiv „O scrisoare pierdută”. Este vorba despre elevele 
Mara-Catinca Iordan din Pitești și Mihaela Stoian din comuna Trestieni, sat Ulmi, 
Județul Giurgiu. Președintele juriului, același de 19 ani, a fost îndrăgitul actor de 
la Teatrul „Toma Caragiu”, din Ploiești, Ilie Gâlea, preocupat constant de ideea 
apropierii copiilor de arta dramatică.

Este a doua ediție în care publicul a putut urmări întreaga desfășurare a 
concursului, în timp real pe un ecran amplasat în incinta muzeului. Materialul 
video, structurat în două părți, poate fi vizionat în prezent pe youtube, pe site-
ul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova (www. histmuseumph.ro) 
și pe paginile de facebook ale Muzeului de istorie și ale secției sale, Muzeul „Ion 
Luca Caragiale”, Ploiești.

Prin jocul lor, micii actori și-au demonstrat atașamentul față de opera mare-
lui nostru scriitor. 



Concursul interjudețean de interpretare artistică a personajelor caragialiene  |  17 

Festivitatea de premiere
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Mihaela Stoian – premiu de interpretare
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Trupa de teatru „Suflet românesc” – Ulmi, județul Giurgiu 
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Mara Catinca Iordan – premiu de interpretare
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ACTIVITATEA DE PEDAGOGIE MUZEALĂ 
„DIN LUMEA CIUPERCILOR”

Daniela-Ramona Botoș1

THE MUSEUM’S PEDAGOGY ACTIVITY „FROM THE WORLD OF FUNGS”

The museum pedagogy activity „ From the world of fungs”, which took place 
on the first of July 2016, was organised as part of the museum’s pedagogy 
Programm called „Summer school at the museum”, hosted anualy since 2010 by 
Mureș County Museum-Nature Sciences Department.
The stars of the previously mentioned activity were two species of macromycets 
from the Department of Nature Sciences private collection, that is Amanita mus-
caria and Boletus edulis. Such species were preserved among the department’s 
scientific deposits.
In which concerns the teaching methods, those that were used during this activ-
ity were as follows: video projection, a museum pedagogy workshop and also 
the museum’s main exhibition, especially the large scale diorama and the sector 
dedicated to fungs.
Keywords: museum, exhibition, workshop 

Cuvinte cheie: muzeu, expoziție, atelier

Introducere
Activitatea de pedagogie muzeală „Din lumea ciupercilor”, desfășurată în 

data de 1 iulie 2016, a fost realizată în cadrul Programului de pedagogie muze-
ală „Școala de vară la muzeu” derulat de Secția de Științele Naturii din cadrul 
Muzeului Județean Mureș, în fiecare an, începând din 2010.

Programul de pedagogie muzeală „Școala de vară la muzeu” face parte 
dintr-un ciclu mai vast de programe de valorificare a patrimoniului muzeal, de 
acces la colecțiile muzeului, cum ar fi: „Muzeul – mai aproape de tine”, „Noaptea 
muzeelor”, „Tricolorul României în lumea vie”.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-le o 
gamă diversă de activități educative, alternate cu activități de relaxare, recreative.
1 șef Secție, Muzeul de Științele Naturii Târgu-Mureș, e-mail:botos.dana@gmail.com
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Programul se desfășoară anual, în luna iulie, în fiecare zi de vineri, între orele 
10,00–12,00. Eficiența și atractivitatea activităților realizate s-a materializat într-
un brand. 

Materiale și metode
Vedetele activității „Din lumea ciupercilor”, au fost două specii de macromi-

cete din colecția botanică a Secției de Științele Naturii, muscărița (Amanita mus-
caria) și hribul (Boletus edulis), conservate în depozitele științifice ale acestuia. 

Ca și suporturi didactice au fost utilizate: o videoproiecție, un atelier de peda-
gogie muzeală și expoziția de bază a muzeului, cu precădere diorama de mari 
dimensiuni și sectorul dedicat fungilor.

Videoproiecția „Ciupercile–cadoul gustos al naturii” (Fig.  2), prezentată în 
Sala de activități de pedagogie muzeală a Secției, a fost structurată astfel: 

– clasificarea ciupercilor;
– răspândirea ciupercilor;
– alcătuirea talului;
– înmulțirea ciupercilor;
– valoarea alimentară a ciupercilor;
– date referitoare la răsuflătoarea pământului (Calvatia gigantea), un gigant 

printre ciuperci;
– date referitoare la  Amanita muscaria (habitat, descriere, perioadă de creștere, 

periculozitate, sindromul muscarian – simptome și primul ajutor, curiozități);
– date referitoare la Boleus edulis (habitat, descriere, perioadă de creștere, 

comestibilitate, interes gastronomic);
– date referitoare la buretele viperei – Amanita phalloides (habitat, descriere, 

perioadă de creștere, periculozitate, sindromul faloidian – simptome și primul 
ajutor, curiozități).

În cadrul atelierului de pedagogie muzeală, copii au confecționat câte două 
ciuperci, una otrăvitoare – muscărița și una comestibilă – hribul, din diferite 
materiale (materiale reciclabile, carton, hârtie creponată) (Fig. 3).

Etapa următoare a activității s-a desfășurat în curtea muzeului, unde copiii 
au identificat cele mai potrivite locuri unde ar putea fi întâlnite aceste specii de 
macromicete. Apoi, au realizat o „horă de vrăjitoare” (Fig. 4).

Ultima etapă a activității s-a desfășurat în expoziția de bază a Secției, unde 
copiii au descoperit și au admirat macromicetele expuse. În diorama de mari 
dimensiuni, reprezentând patru ecosisteme naturale surprinse în cele patru ano-
timpuri (un lac de câmpie, o zonă din Câmpia Transilvaniei, o pădure de foioase și 
o pădure de conifere), copiii au așezat ciupercile în zona cea mai potrivită, respec-
tiv în anotimpul în care ciuperca este întâlnită (Fig. 5).

Au fost utilizate metode activ-participative: problematizarea, conversația, 
învățarea prin descoperire, învățarea cu ajutorul modelelor.
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Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Județean 
Mureș, facebook-ul Muzeului Județean Mureș și al Secției de Științele Naturii, 
Institutul Național al Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare 
tipărite (banner, afiș) (Fig.  1) și prin mass-media: comunicat de presă, articole 
de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-media la eveniment 
(Fig. 6).

Activitatea a beneficiat de circa 9 menționări în cotidiene, periodice, posturi 
TV-radio, site-uri (circa 270 vizualizări), în condițiile în care nu au putut fi epuizate 
toate sursele media cu număr complet de accesări sau vizionări (Tabel).

Concluzii
Scopul activității „Din lumea ciupercilor” a fost de a-i familiariza pe copiii și 

elevii participanți cu două specii de macromicete, una comestibilă și alta otră-
vitoare, ambele conservate în depozitele științifice ale Secției, precum și de a-i 
informa/atenționa asupra pericolului intoxicațiilor cu ciuperci. 

Obiectivele principale ale muzeului au fost atinse: valorificarea patrimoniului 
muzeal și transformarea copiilor, elevilor și însoțitorilor lor (părinți, bunici, frați, 
surori) în parteneri, colaboratori și prieteni ai muzeului.
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Tabel: Tablou general al vizibilității activității „Şcoala de 
vară la muzeu” (ediția 2016) în cadrul comunității.

Nr. crt. Cotidianul / periodicul / postul TV – Radio Vizualizări
1 http://www.muzeumures.ro/ ?
2 https://www.facebook.com/muzeul.judetean.mures ?
3 https://www.facebook.com/muzeulde.stiintelenaturii ?

4 http://www.zi-de-zi.ro/2016/07/01/
inceput-scoala-de-vara-la-muzeu/

A început Școala de vară la muzeu
(1 VII 2016)

90

5
http://www.zi-de-zi.ro/2016/07/01/600-de-participanti-edi-
tiile-scolii-de-vara-la-muzeu-vezi-cum-se-va-derula-anul-

acesta/
600 de participanți în edițiile Școlii de vară la Muzeu. Vezi cum 

se va derula anul acesta
(1 VII 2016)

90

6 http://glasulvailor.ro/2016/07/14/
vacanta-in-vacanta-la-muzeul-judetean-mures/
Vacanță în vacanță la Muzeul Județean Mureș

(14 VII 2016)

90

 7
https://ro-ro.facebook.com/televiziunea.stiitv/

Jurnalul Stii TV
(08.07.2016)

8 http://www.radiomures.ro/stiri/a-inceput-vacanta-la-muzeul-
judetean-mures.html

A început „Vacanţa la Muzeul Judeţean Mureş”
(1 VII 2016)

?

9
STIRIAZ.RO

http://stiriaz.ro/a-inceput-scoala-de-vara-la-muzeu–8239244
A început Școala de vară la muzeu

Total 270



Activitatea de pedagogie muzeală „Din lumea ciupercilor”  |  25 

Fig.1: „Școala de vară la muzeu” – afiș
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Fig. 2: Videoproiecție

Fig. 3: Atelierul de pedagogie muzeală
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Fig. 4: Activități desfășurate în curtea muzeului

Fig. 5: Activități desfășurate în diorama muzeului
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Fig 6: Relația cu mass-media
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RETROSPECTIVA FESTIVALURILOR 
COPIILOR „MARIA LĂTĂREŢU”, „FILOFTEIA 

LĂCĂTUŞU”, „DOMNICA TROP”

Ion Catană1

RÉTROSPECTIVE DES FESTIVALS DE MUSIQUE POPULAIRE POUR LES 
ENFANTS DÉDIÉS À MARIA LĂTĂREŢU, FILOFTEIA ET DOMNICA TROP

Le Musée Départemental de Gorj „Alexandru Ştefulescu” a organisé, en partena-
riat avec d’autres institutions et associations culturels, les trois festivals dédiés 
aux trois célèbres interprètes de musique populaire. Au cadre des manifesta-
tions ont participé des enfants âgés de 8 à 14 ans, venus de tous les départe-
ments d’Olténie. Tous les participants ont reçu des prix et diplômes.
Mots clé: festivals, musique populaire, enfants, musée 

Cuvinte cheie: festival, muzică populară, copii, muzeu

Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu” ediţia I
La 13 august 2011, în seara 

premergătoare sărbătorii Sfintei 
Mării, 19 copii din județele Vâlcea, 
Gorj şi Mehedinți au fost prezenți 
la Bălceşti Gorj, în curtea Casei 
Muzeu „Maria Lătărețu”, lângă 
bustul de marmură al artistei, 
unde în jurul unui foc înalt, a 
cărei flacără se va adăuga lumi-
nii ce-o are cu prisosință pe 
lumea cealaltă, oltenii și-o vor 
reaminti pe cea care a fost „pri-
vighetoarea Gorjului” .
1 conservator general, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, e-mail:ioncatana@

gmail.com
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Organizatorii festivalului: Primăria și Consiliul Local Bengești-Ciocadia, 
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Asociația Culturală „Maria Lătărețu” 
Bălcești și Asociația Culturală „Doruleț din România.

    

Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu” ediţia a II-a
La 24 august 2012, 25 de concurenți au participat în comuna Bengeşti-

Ciocadia, în bătătura Casei-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti-Gorj la cea de a 
II-a ediţie a festivalului.

Organizatorii festivalului: Primăria şi Consiliul Local Bengeşti-Ciocadia, 
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Asociaţia Culturală „Doruleţ din 
România” Târgu-Jiu şi Asociaţia Culturală „Maria Lătăreţu” Bălceşti şi-au dat 
mâna şi au organizat cea de-a doua ediţie a Festivalului Copiilor „Maria Lătăreţu”.
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Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu” ediţia a III-a
Duminică, 18 august 2014, a avut loc la Bengești- Ciocadia, în curtea Casei-

muzeu „Maria Lătărețu” de la Bălcești, cea de-a treia ediție a Festivalului Copiilor 
„Maria Lătărețu”. 

La concurs s-au înscris 22 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, veniți 
din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Hunedoara și Călărași, iar cei mai buni au 
plecat acasă cu premii.

Organizatorii festivalului: Primăria și Consiliul Local Bengești- Ciocadia, 
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Asociația Culturală „Maria Lătărețu” 
Bălcești și Asociația Culturală „Doruleț din România” 

Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu” ediţia a IV-a
Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Copiilor „Maria Lătăreţu”, s-a organizat la 18 

mai 2015, având ca locație Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. În acest 
an, la festival s-au înscris 42 de copii, dintre care, 11 fiind din afara județului Gorj. 
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Organizatorii festivalului: Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj 
„Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Asociația Culturală 
„Doruleț din România”.

Festivalul copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediţia I
Sâmbătă, 27 aprilie 2013, prima ediție a Festivalului Copiilor „Filofteia 

Lăcătușu” s-a desfășurat, începând cu orele 17.00 în Sala de Festivități a Primăriei 
Alunu, județul Vâlcea. 

De astă dată, în centrul atenției au fost cei 30 de concurenți care iubesc „ver-
sul și cântecul nostru strămoșesc”, obținând prin multă muncă o seamă de premii 
și de distincții la concursurile rezervate categoriei lor de vârstă.

Festivalul copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediţia a II-a
Festivalul s-a desfășurat la Căminul Cultural „Filofteia Lăcătuşu” comuna 

Alunu, județul Vâlcea, în data de 7 iunie 2014.
Eveniment organizat în colaborare cu Asociația „Avellana”, Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Casa de discuri „Ijac Music Production” şi Asociația 
culturală „Doruleţ din România”.
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Festivalul copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediția a III-a
La 13 iunie 2015, în comuna Alunu, judeţul Vâlcea s-a desfășurat cea de-a III-a 

ediție a festivalului „Filofteia Lăcătuşu”.
Organizatorii festivalului: Primăria şi Consiliul Local Alunu, Asociaţia 

„Avellana”, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi Asociaţia Culturală 
„Doruleţ din România”.

Câștigătorii festivalului: 
Premiul Special al Juriului- Laura Ionela Ungureanu; 
Premiul Special al Familiei Filofteii Lăcătușu - Luis Fabian Văcaru;
Premiul Special al Muzeului Județean Gorj - Cristina Ștefania Boian;
Premiul Special al Primăriei și Consiliului Local Alunu – Maria Magdalena 

Cîrstoiu; 
Premiul Special al Asociației Culturale „Doruleț din România” - David Cristian 

Hodoiu; 
Premiul Special al Asociației „Avelana” - Ioana Iuliana Șandru; 
Premiul Special „Nina Predescu”- Giulia Maria Căpriță; 
Premiul Special de Originalitate „Maria Corlan Mischie”- Elena Soceanu;
Premiul III- Maria Iasmina Stan; 
Premiul II- Elena Izabela Matei; 
Premiul I- Cornelia Orleanu; 
Marele Premiu- Mara Vătavu. 
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Festivalul copiilor „Domnica Trop” ediția I
Festivalul copiilor „Domnica Trop”, s-a desfășurat în seara zilei de 12 iulie 

2012, orele 20,00, chiar în bătătura Casei-muzeu a celebrei artiste, inaugurată în 
toamna anului trecut la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara. 

La acest festival au participat 15 concurenți-copii, proveniți din județele Gorj 
și Mehedinți.

Juriul a fost format din: Domnica Trop; Constantin Dârvăreanu, directorul 
Ansamblului Artistic „Nedeia” din Novaci; dr. Ion Mocioi, șeful culturii gorjene, 
vreme de trei decenii; ing. Constantin Bobaru, primarul orașului Bumbești-Jiu; 
cineastul Dan Alexoae, din Drobeta Turnu-Severin; Luciana Ene, o tânără inter-
pretă de valoare a Gorjului și Maria Beatrice Băndoiu, studentă la Academia 
Națională de Muzică București, care a fost și prezentatorul acestei competiții de 
înaltă ținută artistică. 

La finele festivalului, micuții noștri premianți, cu brațele încărcate de diplome, 
de trofee, de premii în bani, de cadouri și de flori, oferite de Muzeul Județean Gorj 
„Alexandru Ştefulescu” și de către sponsori, avându-i alături pe organizatori, pe 
părinți, dar și pe profesorii lor, au cântat cu toții, împreună cu mama Domnica 
Trop, celebra sa piesă … „Sara, când răsare luna”, conferindu-i manifestării statu-
tul de necontestat al unui regal de folclor autentic. 

Festivalul copiilor „Domnica Trop” ediţia a II-a
Festivalul Copiilor „Domnica Trop” și-a desemnat câștigătorii, în data de 12 

octombrie 2013. Cea care a încântat publicul prin vocea sa minunată și a câștigat 
marele trofeu a fost, Alexandra Yasmine Polacek din Târgu Jiu.

La ediția din acest an au participat 21 de concurenți cu vârste cuprinse între 7 
şi 14 ani, din județele Gorj, Mehedinți și Argeș. 
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Organizatorii festivalului: Primăria şi Consiliul Local Rovinari; Muzeul 
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”; Casa de Cultură a Oraşului Rovinari; 
Asociaţia Culturală „Doruleţ din România” 

Câștigătorii festivalului:
Marele premiu și trofeul festivalului – Yasmine Alexandra Polacek (Târgu Jiu) 
Premiu I – Cornelia Constantina Orleanu (Turceni)
Premiu II – Maria Denisa Ungureanu (Motru)
Premiu III – Ingrid Maria Boiengiu (Drobeta Turnu Severin)
Premiu special oferit de Domnica Trop – Bianca Teodora Duică 

Popescu- (Mehedinți)
Premiul special al juriului – Luis Văcaru (Târgu Cărbunești) 
Premiu special oferit de Nina Predescu – Andrada Betej (Prigoria)
Premiu special oferit de Nina Predescu- Sanda Dochiu (Mehedinți)
Premiu special oferit de Oana Pîrvan – Laura Ionela Ungureanu (Scoarța)

În opinia privighetorii Mehedințiului Domnica Trop, toți concurenții meritau 
să câștige marele trofeu. La final, mama Domnica Trop, așa cum îi spune toată 
lumea, a cântat alături de micuții care au participat la festival.

Preşedintele de onoare al festivalului: Domnica Trop;
Preşedintele Juriului: Prof. Nina Predescu;
În recital: Domnica Trop, Nina Predescu, Oana Pârvan, Ion Drăgan, Maria 

Corlan Mischie, Sofia Pleşu, Cristiana Soreanu, Roxana Croitoru, Luiza Ciudin, 
Adriana Soreanu, Ionuţ Răducanu.

Realizator: Dorin Brozbă.
Parteneri media: N-SAT TV Târgu Jiu, DATINA TV Turnu Severin.
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Festivalul copiilor „Domnica Trop” ediţia a III-a
Festivalul Copiilor „Domnica Trop” ediția a III-a s-a desfășurat duminică, 12 

octombrie 2014, la Rovinari, înregistrând un record de participare. Un număr de 
33 de copii talentați cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani din județele Gorj, Mehedinți 
și Olt s-au „bătut” pentru trofeul festivalului. Acesta a fost câștigat de Ingrid Maria 
Boengiu din Drobeta Turnu- Severin.

Domnica Trop, cea care, de curând, a primit titlul de „Tezaur uman viu”, a venit 
în persoană să patroneze festivalul ce-i poartă numele și să-i asculte cu mare drag 
pe copiii ce bat la porțile afirmării și care au dorit ca trofeul Festivalului Copiilor 
„Domnica Trop” să ajungă la ei în vitrină

Juriul festivalului: Domnica Trop (președintele de onoare al festivalului); Nina 
Predescu (președintele juriului); Laurenţiu Chivu (viceprimarul orașului Rovinari); 
Eugeniu Staicu (consilier local Rovinari), Maria Corlan Mischie (profesor la Școala 
Populară de Artă Târgu Jiu, secția externă Tismana); Albinel Firescu (şef secţie 
Muzeul Judeţean Gorj); Cătălin Bengulescu (directorul Casei de Cultură Rovinari); 
Roxana Croitoru şi Luiza Ciudin – două micuțe interprete de muzică populară ce 
au în palmares multe premii la festivalurile de profil. 

Organizatorii festivalului: Primăria și Consiliul Local Rovinari, în partene-
riat cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Casa de Cultură Rovinari și 
Asociația Culturală „Doruleț din România”
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Festivalul copiilor „Domnica Trop” ediţia a IV-a
Duminică 11 octombrie 2015, în cadrul Casei de Cultură a orașului Rovinari 

s-a desfășurat ediția a IV-a a Festivalului Copiilor „Domnica Trop”. La care a fost 
prezentă îndrăgita interpretă de muzică populară Domnica Trop.

Evenimentul poartă numele prestigioasei interprete de folclor autentic din 
zona Mehdinţiului, cea alintată mama Domnica Trop, care – cu cântecele dum-
neaei – a intrat în fonoteca de aur a folclorului românesc. Spectatorii prezenți 
în sală au avut plăcerea să admire talentul majorităţii celor 35 de concurenţi 
copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, selectați în urma unei preselecții –, dar 
şi frumuseţea portului popular românesc autentic din toate colţurile Gorjului şi 
Mehedinţiului.

Juriul, compus din binecunoscutele interprete de muzică populară Angelica 
Mirea, Maria Corlan Mischie, alături de reprezentanţii organizatorilor – Muzeul 
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Primăria Rovinari şi Consiliul Local, Casa 
de Cultură şi Biblioteca Rovinari, în parteneriat cu Clubul Elevilor din localitate, 
însăşi Domnica Trop – preşedinte de onoare, respectiv de binecunoscuta inter-
pretă a cântecului popular mehedinţean, Nina Predescu – „preşedinte de servi-
ciu”, a avut o misiune deloc uşoară în a asculta şi nota melodioasele glasuri de 
copii dornici în a-i călca pe urmele afirmării mamei Domnica. Prezentatoarea eve-
nimentului a fost micuța artistă din Gorj, Luiza Ciudin, interpretă de muzică popu-
lară în vârstă de 15 ani. 
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PLOIEȘTIUL DE ALTĂ DATĂ. 
PROIECT EDUCAȚIONAL

Monica Cîrstea1

THE OLD PLOIESTI

The project „The old Ploiești” takes place at the Museum of History and 
Archeology Prahova County since 2011, during the school year at the request 
of teachers in educational projects of the museum offer. The project theme is 
an invitation to a journey in time through postcards and offer to students the 
opportunity to become familiar with local history. For this project postcards are 
an important support, because with their help we can reconstruct the history of 
a city, which is the main purpose of the project.
In 2016 a project was completed and materialized with the April exhibition enti-
tled „The old Ploiesti, source of inspiration in art”.
Keywords : project, The old Ploiesti, local history, postcards, exhibition.

Cuvinte cheie: proiect, Ploieștiul de altădată, istorie locală, cărți poștale, 
expoziție.

Proiectul „Ploieștiul de altădată’’ se desfășoară în cadrul Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova începând din anul 2011, pe parcursul anului 
școlar, la solicitarea cadrelor didactice din oferta de proiecte educative a muzeu-
lui. Tema proiectului este o invitație la o călătorie în timp prin intermediul Cărților 
Poștale şi oferă elevilor oportunitatea să facă cunoștință cu istoria locală. Pentru 
acest proiect Cărțile Poștale ilustrate constituie un suport important, deoarece cu 
ajutorul lor se poate reconstitui istoria unui oraș, acesta fiind şi scopul principal 
al proiectului. 

Proiectul a fost inițiat pornind de la realizarea unor studii istorice despre 
anumite cartiere (mahalale, în trecut) ale Ploieștiului. În urma documentării 
pentru studiile istorice am descoperit lucruri interesante despre cum a evoluat 

1 muzeograf, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești, e-mail:monik_boom@
yahoo.com
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și s-a dezvoltat orașul Ploiești. Plecând de la informațiile descoperite și cu aju-
torul Cărților Poștale ilustrate am creionat acest proiect educațional dedicat 
elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. De asemenea un impuls în reali-
zarea acestui proiect a fost și manualul de istorie de clasa a IV-a. În momentul 
schițării planului de realizare a acestui proiect, una din temele incluse în pro-
grama școlară era dedicată istoriei locale. Ținând cont de acest lucru motivația 
de a concepe un astfel de proiect educațional, dedicat istoriei locale a fost şi 
mai mare.

Acest proiect are două componente importante, una fiind reconstituirea vizu-
ală a istoriei locale şi o a doua, aceea a valorificării patrimoniului muzeal. Cărțile 
Poștale ilustrate pot reconstitui patrimoniul arhitectural al unui oraș și sunt docu-
mente istorice ce prezintă edificii dispărute, precum şi frumusețea orașului de 
altădată.

Tema proiectului „Ploieștiul de altădată’’ a stârnit de la început atât inte-
resul elevilor cât și al cadrelor didactice. De-a lungul anilor cât s-a realizat acest 
proiect elevii s-au implicat în desfășurarea lui realizând materiale despre istoria 
Ploieștiului, despre cum era în trecut și cum este în prezent orașul. Materialele 
elevilor fiind sub forma de mici compuneri, cu imagini găsite în reviste vechi, cărți 
poștale ilustrate vechi sau imagini luate de pe internet. În majoritatea cazurilor 
când s-a întâmplat acest lucru era o surpriză și pentru coordonatorul proiectului, 
deoarece nu se stabilea în prealabil această contribuție a elevilor. Implicându-se 
în desfășurarea proiectului pentru elevi a fost un lucru benefic, aceștia fiind 
bucuroși să-și prezinte materialul realizat.

În anul 2016 proiectul a avut și o finalizare, totul concretizându-se în expoziția 
lunii aprilie intitulată „Ploieștiul de altădată, sursă de inspirație în arta plas-
tică’’. Prin această expoziție Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a 
pus în valoare o mică parte din bogatul său patrimoniu și ne referim aici la circa 
23000 Cărți Poștale ilustrate. Expoziția a fost dedicată istoriei locale și evoluției 
urbanistice a orașului. La realizarea expoziției au contribuit și elevii talentați ai 
Colegiului de Artă „Carmen Sylva’’ din Ploiești, îndrumați de Adriana Brăileanu, 
Liliana Marin, Iulia Ignat, Cristina Galai și Alexandru Leu – profesori ai colegiului 
mai sus menționat. Alături de Cărțile Poștale ilustrate au fost expuse 35 de lucrări 
ale tinerilor artiști. Micii artiști au reprodus în diferite tehnici (grafică, acuarelă, 
ceramică și gravură), clădiri şi monumente istorice din Ploieștiul de ieri și de azi. 
În urma discuțiilor cu profesorii îndrumători ai tinerilor artiști, am aflat cât de 
interesați au devenit aceștia de istoria orașului natal, fiind fascinați de arhitec-
tura clădirilor. Prin acest proiect expozițional am evidențiat cum o activitate 
extrașcolară poate fi transformată într-o minune plină de culoare, noblețe și rafi-
nament, bucurând publicul vizitator. 
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Concluzii
Desfășurarea acestui proiect pe parcursul anilor școlari începând din anul 

2011, ne-a demonstrat că este o temă de succes, care a fost și va fi de actualitate 
deoarece a cunoaște istoria orașului tău este o dovadă de patriotism local și de 
interes față de locurile în care trăiești. 

De asemenea micii artiști au fost încântați şi onorați să-și vadă operele eta-
late într-o expoziție pentru publicul larg. Pentru talentul lor elevii au primit din 
partea muzeului diplome pentru contribuția la realizarea expoziției. Expoziția a 
fost mediatizată pe postul național de radio România Actualități, pagina de face-
book a muzeului, în ziarele locale şi ziarele on-line.
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ROLUL ARTEFACTELOR CULTURALE ÎN JOC, 
VĂZUT CA ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL 

UNUI PROGRAM EDUCATIV DE VACANȚĂ

Ioana Ruxandra Constantin1

THE ROLE OF CULTURAL ARTEFACTS IN PLAY AS TOOLS TO 
MEDIATE LEARNING IN A HOLIDAY EDUCATION PROGRAMME

This article presents the characteristics of learning within and through museum 
experience in the case of children. The contexts that the museums usually offer 
represent physical and social environments where visitors can find items and 
come into contact with ideas, which they interpret according to their personal 
experience as well as their own customs, beliefs and values. The museum activi-
ties which are integrated into the child’s game and which also tell them a story, 
along with the objects easily identifiable by children, are just a few examples of 
such powerful factors facilitating the learning process.
Keywords: museum, play, story, non-formal learning, social interactions

Cuvinte cheie: muzeu, joc, poveste, învățare nonformală, interacțiuni sociale

Programul educativ „Poveste la muzeu” și-a propus să cultive și să comple-
teze educația copiilor prin intermediul obiectelor muzeale și al poveștilor, utili-
zând jocul ca metodă nonformală de învățare în cadrul unui program educativ de 
vacanță.

Prin joc, copilul își dezvoltă potențialul psihic, învață cu plăcere, devine inte-
resat față de activitatea ce se desfășoară, fiind apreciat ca element de bază în 
activitatea instructiv-educativă, elementele de distracție fiind mediator al stimu-
lării capacității creatoare2.

Există o mare varietate și diversitate a formelor de joc, găsindu-se modalități 
nuanțate de implicare a acestuia în programele educaționale desfășurate în 

1 muzeograf, Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești
2 Ilinca Anton, Herlo Dorin, Binchiciu Viorel, Uzum Corina, Curetean Ana, O pedagogie pentru 

învățământul primar, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005, pag. 46
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muzee. Orice activitate poate deveni un joc didactic dacă realizează un scop 
didactic, folosește elemente de joc, folosește un conținut accesibil și atractiv și 
utilizează reguli de joc.

Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că facilitează procesul de 
asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, influențând totodată dezvoltarea 
personalității copilului3.

Pentru că muzeul oferă spațiul și contextul pentru educația nonformală 
folosind jocul ca o îmbinare a componentelor intelectuale cu cele afectiv-
motivaționale ale copilului, am inițiat un program de vacanță în care obiectele 
muzeale și poveștile creează o legătură naturală4. Ambele presupun imaginație, 
detaliu, personaj, eveniment. Ele se însuflețesc reciproc. Luate împreună, ele 
pot spori interesul copiilor și cresc abilitatea lor de a observa, de a-și imagina, 
de a scrie, de a înfățișa o parte a lumii. Mai mult, dacă alegem să ne spunem pro-
priile noastre povești cu ajutorul obiectelor, acestea primesc propriile noastre 
înțelesuri.

Obiectivele specifice programului educativ au fost: promovarea valorilor 
culturale, stimularea interesului copiilor pentru cunoștințe suplimentare ariei 
curriculare școlare, stimularea curiozității și a apetitului de a descifra tainele 
poveștilor, formarea deprinderilor de comunicare cu copii din alte scoli și medii 
decât cel cunoscut, formarea deprinderilor de lucru în echipă.

De asemenea, captarea atenției copiilor a reprezentat un obiectiv important 
în cadrul activității educative desfășurate.

Acest proiect a fost conceput astfel încât, o serie de obiecte muzeale, să 
reprezinte personaje din povești sau să spună povești. Obiectele au puterea de a 
inspira, de a informa, de a entuziasma şi de a educa; ele pot fi utilizate în scopul 
dobândirii de cunoștințe specifice unui domeniu, precum şi abilități transferabile 
de la un domeniu la altul, precum comunicarea sau munca în echipă.5 Au fost 
alese cinci obiecte de studiu: un relicvar6, un tam-tam african, o solniță, o farfurie 
de cositor și un fus. 

Poveștile acestora pot avea un caracter personal și informal sau public și lite-
rar. Acestea pot avea la origine un adevăr istoric sau pot fi o ficțiune. Acestea pot 
fi citite în gând sau cu voce tare. Ele pot fi prezentate într-o carte, o revistă, un 
joc, un film, un website sau într-un program de radio sau de televiziune. Pentru 
a înțelege aceste povești, elevii au fost îndrumați să cerceteze anumite culturi, 

3 Dominteanu Teodora, Jocul și rolul lui în dezvoltarea copilului, în Revista Marathon, vol. 1, 
nr. 1/2009, ASE Publishing House, București, pag. 33 

4 Brooklyn Childrens Museums, Telling Stories Through Objects, Portable Collections Program, 
2006, pag. 4 www.brooklynkids.org

5 Chatterjee Helen J., Object – based learning in higher education: the pedagogical power of 
museums, în University Museums and Collections Journal, 3(2010), pag. 180

6 Aga Victor, Simbolistica biblică și creștină. Dicționar enciclopedic (cu istorie, tradiții, legende, 
folclor), Ediția a II-a, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 2005, pag. 248 
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biografie, tehnologie și istorie. Sugestii pentru aceste tipuri de povești au fost 
conținute în „Informații despre obiecte”.

Activitățile s-au desfășurat pe parcursul a 4 săptămâni, în perioada 6–31 iulie 
2015, în fiecare joi între orele 10 –11.30. Grupul țintă al proiectului, au fost copiii cu 
vârste cuprinse între 8 și 13 ani, dar ulterior, s-au înscris copii cu vârste cuprinse 
între 5 și 12 ani reprezentând preșcolari și școlari mici.

Prima activitate s-a numit „Fă-ți un jurnal de povești! Citește povești!”. 
Jurnalul de povești a oferit copiilor un loc unde să-și înregistreze impresiile des-
pre poveștile pe care le aud, precum și un loc unde să deseneze sau să scrie pro-
priile povești. Copiii au primit instrucțiuni privind lucrarea pe care trebuiau să o 
realizeze, arătându-li-se, pas cu pas, ce au de făcut. Fiecare jurnal avea atașat în 
appendix o poveste scurtă în legătură directă cu obiectele ce urmau a fi prezen-
tate în următoarea activitate.

A doua activitate am numit-o sugestiv „Ce-mi pot spune obiectele?”. Am ame-
najat spațiul pentru a crea un loc relaxant pentru copii, pentru a-i determina să 
poarte un dialog interactiv care să se centreze pe schimb de informații, stimulând 
gândirea liberă și implicarea în dialog a tuturor copiilor, în mod egal, chiar dacă 
nu erau omogeni ca vârstă. 

Am prezentat subiectul: „Obiectele din muzeu pot avea o poveste?”, apoi 
le-am arătat cele cinci obiecte de studiu și am pregătit jocul. Pentru copiii de vâr-
sta lor este un lucru știut că jocul devine mai interesant cu cât regulile care ordo-
nează ritmul și acțiunile sunt mai grele și cer un anumit efort de gândire.

Jocul presupune existența unor reguli care să ordoneze ritmul și ansamblul 
acțiunilor ce urmează a fi efectuate. Se adresează atenției, acuității senzoriale, 
perspicacității și rapidității în gândire, dezvoltă spiritul de observație7. Totodată, 
asigură participarea activă a tuturor copiilor și este organizat sub conducerea 
directă a îndrumătorului. Atitudinea copiilor față de reguli implicate în jocuri 
diferă, stadiul de cooperare față de reguli ce apare la vârsta de 7–8 ani, atingând 
apogeul la 10 ani caracterizat prin loialitate cu posibilitatea schimbării regulii, dar 
nu prin devalorizarea ei8.

Copiii au fost așezați la măsuțe de câte 4 persoane, pe fiecare masă fiind 
expus un obiect, pe toată durata exercițiului. Copiii s-au așezat liber pe grupe de 
lucru, rugând echipa să-și desemneze o gazdă care să modereze discuția și să 
noteze soluțiile propuse de participanți.

Fiecare grupă de lucru a primit o diagramă de observare „Ce-mi spun obiec-
tele?” conținând imaginile celor cinci obiecte de studiu și întrebări legate de culori, 
material, formă și povestea lor. După o primă rundă de 10 minute, participanții 

7 Sabău Mocuța, Clasificarea jocurilor didactice, jocul de mișcare, jocul de creație, jocul cu reguli, în 
Psihopedagogie și teoria și metodologia jocului didactic, 4(2006), Editura UAV, Arad, 2006, pag. 
146

8 Kelemen Gabriela, Stadiile dezvoltării psihice la copii, în Psihopedagogie și teoria și metodologia 
jocului didactic, nr. 4/2006, Editura UAV, Arad, 2006, pag. 103
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s-au mutat la o altă masă unde și-au dat cu părerea despre un alt obiect, doar 
examinându-l îndeaproape. Gazda a rămas la masa inițială introducând noii 
veniți în conversație.

După cele 4 runde de discuții, toți copiii, inclusiv gazdele au fost conduși 
către un al cincilea obiect expus într-o vitrină din muzeu sugerându-le să formu-
leze informații despre acel obiect.

Concluziile dezbaterilor au fost susținute cu voce tare de către gazde. În tot 
acest timp s-au servit răcoritoare și fursecuri. Pentru realizarea feedbackului am 
notat pe flipchart întrebarea și răspunsurile primite de la echipe.

Această activitate a încurajat copiii să învețe mai multe despre obiec-
tele de studiu, numai printr-o observare atentă. Copiii s-au concentrat asupra 
proprietăților fizice ale fiecărui obiect folosindu-și simțurile, pentru a le deter-
mina culoarea, mirosul, textura, ș.a.m.d.

Toți participanții au constatat că unele obiecte, aproape literar „spun povești”. 
Obiecte simple, funcționale precum fusul9 sau solnița10 incluse în proiect, pot juca 
un rol central într-o poveste. Evident, copiii au realizat că obiectul real, cel pre-
zentat în fața noastră nu era cel din poveste sau nu arăta ca cel din poveste. Dar 
relația dintre obiect și poveste le poate îmbogăți pe amândouă. Privind o solniță, 
aceasta le-a amintit cât de importantă este sarea, în basmul „Necesitatea sării11”; 
ascultând povestea „Fusul, acul și suveica”12 au putut privi un fus în mod diferit.

Obiectele pot spune multe alte povești: povești despre oamenii care le-au 
creat, materialele și tehnicile utilizate dar și felul în care erau folosite. 

În cea de-a treia activitate numită „Joc de cuvinte” am folosit cele cinci 
obiecte de studiu, cuvinte scrise pe carduri și o varietate de obiecte întâlnite în 
muzeu. După distribuirea cardurilor individuale din „Joc de cuvinte”, fiecare copil 
a citit cuvântul primit, cu voce tare, asigurându-se că a înțeles sensul cuvântului.

Apoi, copiii au primit un timp de 10 sau 15 minute pentru a se plimba prin 
muzeu și pentru a găsi un obiect din jurul lor pe care doresc să-l asocieze cu 
cuvântul. De asemenea, au primit explicații că aceste cuvinte nu trebuie neapărat 
să se identifice sau să descrie obiectul. În schimb, se pot referi la unele aspecte 
de utilizare ale obiectului, scopul sau sensul său. De exemplu, cuvântul „scut” ar 
putea fi asociat cu obiectul sau cu jaluzeaua de la fereastră care ecranează, care 
protejează camera de lumina soarelui. Copiii au fost încurajați să facă anumite 
conexiuni imaginative între cuvinte și obiecte, păstrând în același timp adevărul 
pentru fiecare obiect. La final, fiecare copil a trebuit să explice celorlalți, de ce a 
ales acel obiect pentru cuvântul său.
9 Stoica Georgeta, Petrescu Paul, Dicționar de artă populară, Editura Enciclopedică, București, 

1997, pag. 234
10 Chevalier Jean, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, volumul III, Editura Artemis, București, 

1995,pag. 191–192
11 Zingerle Ignaz Vinenz, Zingerle Joseph, Notwendigkeit des Salzes, Tipografia Wagner, Innsbruck, 

1852
12 Grimm Frații, Povești. Fusul, suveica și acul, Editura Tineretului, 1965, pag.
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În a patra activitate, copiii au fost implicați în jocul „Reconstituie o poveste” 
pentru că există mai multe moduri de a spune aceeași poveste și tot atâtea moduri 
de a descoperi povestea care se ascunde în spatele obiectului. În jocul desfășurat, 
a fost prezentat unul dintre cele cinci obiecte de studiu „Farfurie de cositor” și o 
reproducere pe hârtie a acestuia, solicitându-i pe copii să identifice și să recom-
pună personajele principale ale imaginii și câteva caracteristici. Fiecare copil a 
reconstituit povestea descrisă pe farfuria de cositor prin rearanjarea fragmente-
lor așa cum a considerat de cuviință, asigurându-i un final fericit.

Experiențele muzeale care sunt integrate în jocul copilului și care îi spun 
acestuia o poveste, precum și obiectele care sunt lesne identificabile de către 
copii, sunt câteva exemple de astfel de factori puternici care facilitează învățarea.

Ca urmare a acestui program educativ, indicăm faptul că expozițiile și 
experiențele muzeale programate care se pliază pe climatul socio-cultural fami-
liar copilului, precum jocul și povestea, oferă sens și produc un impact mai puter-
nic decât simpla expunere și experiențele scoase din context.
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Activitate 1 Fă-ți un jurnal de povești! Citește povești!
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Activitatea 2 
Ce-mi pot spune 

obiectele?

Activitatea 3 
Joc de cuvinte



Rolul artefactelor culturale în joc, văzut ca activitate de învățare  |  53 

Activitate 4 Reconstituie o poveste
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PE URMELE MAMUŢILOR...

Florina Diaconu1, Magdalena Trăistaru2

ON THE MAMMOTH FOOTSTEPS....

The paleontological heritage of the Iron Gates Region Museum includes evi-
dence of the existence of mammoths on the territory in the Mehedinți District. 
The study of these testimonies of the past that sometimes appear on the surface 
of the earth, was the subject of research over time. Cultural-educational activi-
ties were organized in collaboration with partener institutions of the museum 
and consisted of temporary exhibitions, photo exhibitions, thematic exposures, 
lessons and interactive competitions, documentary excursion.
Keywords: mammoth, paleontological heritage, cultural-educational activities

Cuvinte cheie: mamut, patrimoniu paleontologic, activităţi cultural-educative 

Introducere
Valorificarea educaţională şi informaţională a patrimoniului, transformarea 

acestuia în izvor de cunoaştere, de noi probleme şi teme care stimulează dezvol-
tarea cercetării este scopul principal al Secţiei Ştiinţele Naturii a Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier. Colecţia de paleontologie a fost subiectul principal a numeroase 
activiţăţi cultural-educaţionale. Constituirea acestei colecţii se bazează în primul 
rând pe descoperirea în cele mai variate locuri a resturilor fosile de plante şi ani-
male, având în vedere că punctele fosilifere sunt destul de dese pe harta judeţului 
Mehedinţi. Patrimoniul paleontologic al judeţului Mehedinţi se remarcă în primul 
rând prin diversitate, prin număr, dar nu în ultimul rând prin valoare ştiinţifică. 

Proiectul educaţional „Pe urmele mamuţilor” a fost iniţiat pornind de la un 
fapt confirmat: publicul vizitator, în special cel de vârstă şcolară, este atras de 
animale rare, de caracteristicile lor (formă, dimensiuni etc.) şi, nu în ultimul rând, 
de „exotismul” lor, ţinând cont că multe dintre ele au dispărut.

1 muzeograf, Secţia Ştiinţele Naturii, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 
e-mail: florinadiaconu@yahoo.com

2 șef 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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Patrimoniul paleontologic al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier cuprinde 
dovezi ale existenţei mamuţilor pe teritoriul judeţului Mehedinţi. Studiul acestor 
mărturii ale trecutului care, uneori apar şi la suprafaţă a constituit obiectul cerce-
tărilor de-a lungul timpului. Astfel de fosile au fost descoperite la Batoţi, Oprişor, 
Puţinei, Smadoviţa, Salcia, Cariera Husnicioara şi sunt reprezentate în marea 
majoritate a cazurilor din molari sau fragmente scheletice. Aceste resturi de sche-
lete aparţin unor mamifere care atestă viaţa din trecutul geologic şi condiţiile de 
mediu în care au trăit viețuitoarele respective. 

Materiale şi metode
Activităţile cultural-educaţionale au fost organizate în colaborare cu institu-

ţiile partenere muzeului şi au constat în expoziţii temporare şi fotoexpoziţii, expu-
neri tematice, lecţii şi concursuri interactive, excursii documentare. 

Expoziţiile au fost concepute pentru a putea fi itinerate, putând fi amplasate 
în spaţii de expunere dintre cele mai diverse. Pentru promovarea expoziţiilor s-au 
realizat invitaţii, afişe şi pliante ce conţin prezentarea pieselor expuse, precum şi 
articole pentru presă (ziarele locale).

Pentru expunerile tematice, metodele au fost adecvate grupei de vârstă şi 
nivelului de pregătire al participanţilor fiind utilizate în special cele activ-partici-
pative, iar limbajul folosit în desfăşurarea activităţilor a fost facil, atractiv, partici-
pativ pentru stimularea creativităţii. 

Descrierea activităţilor cultural-educaţionale
Modalităţile de valorificare a patrimoniului paleontologic având ca subiect 

principal mamuţii și care s-au desfăşurat în perioada 2008–2015, sunt prezentate 
cronologic indiferent de felul activităţii. 

Fotoexpoziţia „Coridorul Verde al Dunării-patrimoniu ecologic şi cultu-
ral” (Foto 1) a fost realizată în cadrul proiectului „Dunărea-coridor european”, 
implementat în perioada 15.08.2007–14.11.2008 de Muzeul Regiunii Porţilor 
de Fier prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2005. Tematica expozi-
ţiei bilingve (română-engleză) a evidenţiat atât aspectele comune, cât şi cele 
specifice din regiunea transfrontalieră România-Serbia. Printre siturile pale-
ontologice prezentate se numără şi cel de la Batoţi unde au fost descoperite 
renumitele resturi fosile de mamut (Mammuthus trogontherii) pentru care s-a 
propus (Paveloiu, 1985) ocrotirea zonei prin includerea ei într-o arie naturală 
protejată. 

Expoziţia temporară „Mamifere cuaternare” realizată în colaborare cu 
secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei a fost deschisă (Foto 2) cu ocazia Zilei 
Pământului (22 aprilie 2009) şi expusă în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier 
până în octombrie 2009. Faptul că, în patrimoniul ambelor muzee se află piese 
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deosebite de mamifere fosile de care publicul va fi cu siguranţă interesat a fost 
motivaţia realizării acestei expoziţii. 

Tematica expoziţiei a fost prezentarea perioadei cuaternare în care au trăit 
ultimii giganţi ai Pământului – mamuţii. Cuaternarul, perioadă începută cu 
aproape 2,5 milioane de ani în urmă se remarcă prin marile transformări apărute 
în lumea vegetală şi animală, nevoia de adaptare la condițiile de mediu ducând 
la o varietate excepțional de mare a speciilor. În această imensă diversitate se 
înscriu şi mamiferele din Cuaternarul Olteniei, pe care le întâlnim în diverse medii 
de viață: stepă, tundră, zona montană, resturile lor fosile fiind întâlnite chiar în 
peșteri. Au fost expuse piese fosile şi materiale bidimensionale pe care au fost 
reprezentate specii de mamifere din Cuaternarul Olteniei în mediul de viaţă 
caracteristic.

  
Foto 2 Imagini de la vernisajul expoziţiei „Mamifere cuaternare” (22 aprilie 2009)

Foto 1 Imagini de la vernisajul expoziţiei 
„Coridorul Verde al Dunării-patrimoniu ecologic şi cultural”
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Promovarea patrimoniului paleontologic din Mehedinţi s-a realizat şi printr-
o expunere tematică „Itinerarii paleontologice mehedinţene” susţinută în cadrul 
Salonului Naţional de Minerale, Fosile şi Geme organizat în perioada 22–24 mai 
2009 de Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei din Craiova. 

Microexpoziţia temporară – Piesa lunii. În luna iulie 2009 a fost expus un 
molar de Mammut borsoni (HAYS, 1834) descoperit în depozitele nisipoase din 
acoperişul stratului IV de cărbune din Cariera Husnicioara. Trebuie precizat că 
vertebratele fosile erau practic necunoscute în cariera Husnicioara până la aceste 
cercetări (Codrea, Diaconu, 2003). Motiv pentru care a fost justificată expunerea 
ca piesă unică, având în vedere importanţa ştiinţifică, dar şi modul de conservare 
fiind un exemplar bine păstrat. 

„Pe urmele mamuţilor” – lecţie interactivă realizată în data de 11.11.2011 
la care au participat elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 14 din Drobeta Turnu 
Severin (Foto 3).

  
Foto 3 Aspecte din timpul lecţiei interactive „Pe urmele mamuţilor”

Lecţia interactivă a avut următoarele teme: 
– Mamuţii ultimii giganţi ai planetei – au fost prezentate informaţii generale 

privind originea şi evoluţia acestor mamifere dipărute; 
– Mamuţi celebri – în conţiinţa oamenilor cea mai celebră dintre speciile de 

mamuţi este mamutul lânos, Mammuthus primigenius. Probabil pentru că a fost con-
temporan cu omul, pentru că este cel mai bine cunoscut prin reprezentările artistice-
picturi rupestre, figurine sculptate şi poate pentru cele mai spectaculoase fosile. El 
a fost reprezentat de oamenii din Paleolitic pe pereţii peşterilor, iar exemplare bine 
conservate au fost descoperite în mlaştinile îngheţate din Siberia şi din Alaska;

– Dieta mamuţilor – exclusiv erbivoră;
– Dispariţia mamuţilor – au fost prezentate cauzele privind dispariţia mamu-

ţilor, cu precizarea că de fapt este luată în considerare o ipoteză mixtă: o boală 
contagioasă fatală, schimbările climatice, vânarea excesivă de către oamenii 
preistorici;
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– Oamenii şi mamuţi. Se presupune că mamuţii erau consideraţi „animale 
folositoare” pentru că asigurau supraviețuirea membrilor tribului pentru mult 
timp, oasele şi pielea erau utilizate pentru construirea locuințelor, iar fildeşul de 
mamut era un material din care artiştii vremii sculptau statuete şi podoabe;

– Mamuţii din România. Specii de mamuţi au existat şi pe teritoriul ţării 
noastre. Au fost descoperite resturi fosile aparținând celebrului mamut lânos 
Mammuthus primigenius şi a unor strămoşii ai acestuia: Mammuthus trogontherii 
(mamutul de stepă) şi Mammuthus (Archidiskodon) meridionalis; 

– Mamuţii prin Mehedinţi. Au fost prezentate siturile paleontologice din 
Mehedinţi în care s-au descoperit resturi fosile de mamuţi. Dintre acestea se 
remarcă situl Batoţi unde s-au găsit fragmente scheletice de Mammuthus tro-
gontherii de mare importanţă ştiinţifică în cunoaşterea evoluţiei vieţuitoarelor 
cuaternare (Paveloiu, 1985). Aceste piese fac parte din patrimoniul muzeul, au 
fost expuse în expoziţia de bază (Foto 4) şi sunt clasate în categoria juridică FOND 
– bunuri culturale cu semnificaţie ştiintifică. 

Foto 4 Resturi fosile de Mammuthus trogontherii (sala IV, secţia 
ştiinţele naturii, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier)

Fotoexpoziţia „Vârstele Pământului-Pliocenul” a fost organizată în cadrul 
manifestărilor dedicate Zilelor Severinului (22–23.04.2014) şi expusă în S.C. 
Severin Shopping Center SRL din Drobeta Turnu Severin (Foto 5). La deschide-
rea expoziţiei au participat elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din 
Drobeta Turnu Severin, coordonaţi de prof. Filimon Laura (Foto 6). 
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Foto 5 Fotoexpoziţia „Vârstele Pământului-Pliocenul”

Tematica expoziţiei s-a bazat pe următoarele considerente: promovarea şi 
conservarea patrimoniului paleontologic din judeţul Mehedinţi; majoritatea aflo-
rimentelor unde pot fi desoperite resturi fosile de plante şi animale sunt expuse 
factorilor naturali de eroziune; intervenţiile antropice au dus la dispariţia unor 
situri paleontologice. 

Foto 6 Imagini de la deschiderea expoziţiei „Vârstele Pământului-Pliocenul”

În fiecare an, cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor (18 mai), Muzeul 
Olteniei din Craiova organizează Salonul de minerale, fosile şi geme. Având în 
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vedere caracterul educativ al acestei manifestări, pe lângă expoziţia colecţio-
narilor de minerale şi fosile, specialişti de la diverse instituţii (muzee şi universi-
tăţi) au susţinut conferinţe cu teme adecvate. În anul 2013 specialiştii muzeului 
severinean au susţinut conferinţa cu tema „Itinerarii paleontologice danubiene” 
(Foto 7).

  
Foto 7 Aspecte din timpul conferinţei cu tema „Itinerarii paleontologice danubiene”

Excursie documentară la Muzeul Olteniei (17 mai 2014) organizată în cadrul 
Proiectului educaţional „Mărturiile timpului-fosilele” iniţiat de Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier în parteneriat cu Muzeul Olteniei din Craiova şi Colegiul Naţional 
„Traian” din Drobeta Turnu Severin. Scopul proiectului a fost conştientizarea 
elevilor prin activităţi interactive privind importanţa conservării patrimoniului 
paleontologic din regiunea Oltenia (Diaconu, 2015). Obiectivul principal al excur-
siei a fost vizitarea expoziţiei permanente Oltenia Terra Fossilis ce prezintă într-o 
formă spectaculoasă fosile descoperite pe teritoriul Olteniei de-a lungul timpului. 
Punctul de atracţie al expoziţiei este mastodontul de la Stoina (judeţul Gorj) des-
coperit în anul 1928, o piesă emblematică pentru paleontologia mamiferelor din 
România (Foto 8).

   
Foto 8 Imagini din timpul vizitei în expoziţia Oltenia Terra Fossilis (17 mai 2014)
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Expoziţia temporară „Pe urmele mamuţilor” a fost organizată cu prilejul 
Zilei Pământului (22 aprilie 2015) şi expusă în foaierul Muzeului de Artă (Foto 9) 
din Drobeta Turnu Severin. Expoziţia a fost realizată în cadrul proiectului educa-
ţional „Mărturiile timpului-fosilele”. În această expoziţie au fost expuse fosile de 
mamuţi şi postere cu reconstituirea paleoecosistemelor din perioada Pliocen-
Cuaternar. Materialul ilustrativ ce completa contextul vizual, reprezenta recon-
stituiri ale mediului din perioada în care au trăit aceşti giganţi ai Pământului. 
Prezentarea expoziţiei s-a concretizat într-o expunere tematică la care au partici-
pat elevii clasei a VII-a de la Colegiul Naţional „Traian”, coordonaţi de prof. Parişi 
Andreea (Foto 10). Tema şi data desfăşurării acestei activităţi nu au fost alese la 
întâmplare. Pentru că, ziua de 22 aprilie ar trebui să fie ziua în care să ne punem 
întrebarea: Ce, cum, când şi cât rău am făcut Pământului? Şi cum una dintre cau-
zele dispariţiei mamuţilor se consideră că ar fi fost intervenţia umană, tema expu-
nerii a fost pe deplin justificată (Diaconu, 2014).

    
Foto 9–10 Aspecte din expoziţie și din timpul lecţiei interactive „Pe urmele mamuţilor”

Prin piesele reprezentative, prin ilustraţia şi materialele ştiinţifico-documentare 
ale expoziţiilor temporare sau itinerante, prin informaţiile cuprinzătoare ale expune-
rilor şi lecţiilor interactive, prin excursiile documentare atractive s-a realizat o educa-
ţie ecologică, în special a tinerilor, privind păstrarea tuturor „mărturiilor trecutului”.
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CERUL ÎN MÂINILE TALE

Constanţa Diamandi1 

HEAVEN IN YOUR HANDS

This paper was considered the impact of cultural activities -educational theme 
astronomical orientation in the sky and space in another form.
For a few moments confided constellations or dark, touch palms, social and 
educational impact of such experiences is unexpected, generating awareness, 
understanding and acceptance.
Exposition Romanian constellation comprises two-dimensional globes and new 
tactile diagrams, with characters and designs in relief.
It is an excellent teaching material for public awareness on the social needs of 
people with sight impairments.
The opening of the exhibition took place on 23 June 2016 at 11:00 in the plan-
etarium foyer. It is a special experience lived by the 60 people present at the 
opening, and about 5,000 visitors paid and unpaid who have stepped threshold 
this season 2016.
On the eve of the summer solstice, when the sun heats and those who can see, 
but others less fortunate. For a few moments the present or in the position of 
not being able to see the stars, so real, that and a planetarium.
Research done by Ion Otescu based on information submitted by teachers and 
priests from all regions, published in 1907 it was the richest resource.
Romanian folk stellar mythology has three essential components: one pasto-
ral land, ancestral and as an ‘exhibition’ tool, which intertwine harmoniously, 
forming Romanian specific aspect of the starry vault, with myths and symbols 
common. 
The aim of this exhibition tactile ‘HEAVEN IN YOUR HANDS’, was one honorary 
institution Kansas who was our host CMSN this project financed by the National 
Cultural Fund Administration in partnership with the Astronomical Complex 
Baia Mare but also to attract a warning for future generations, because if we 
continue to pollute the atmosphere future generations because if we continue 
to pollute the atmosphere future generations, even if we can see this myriad of 
stars – we will not have EC.

1 muzeograf, Observatorul Astronomic şi Planetariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii Constanța, e-mail:dyamandy_65@yahoo.com
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Keywords: exhibition tool, multisensor, Braille, tactile exhibition, tactile diagrams 

Cuvinte cheie: „expoziție” de unelte, multisenzoriale, alfabetul Braille, expoziție 
tactilă, diagrame tactile.

Constelaţiile româneşti reprezintă un bun naţional care nu merită să zacă în 
uitare. Ele sunt o comoară a spiritualităţii româneşti şi reprezintă o etapă în evo-
luţia conştiinţei astronomice naţionale (aşa scria Andrei Dorian Gheorghe).

Cercetarea făcută de Ion Otescu, bazată pe informaţiile transmise de învăţă-
tori şi preoţi din toate regiunile ţării, publicată de acesta în 1907 a reprezentat cea 
mai bogată resursă.

În vremurile de odinioară cerul şi podoabele sale, aveau o semnificaţie mult 
mai importantă în viaţa cotidiană a oamenilor, dar şi astăzi a luat amploare prin 
descoperirile făcute şi cercetarea necontenită a celor pasionaţi de această ştiinţă 
numită astronomia.

Dacă cerul nu ar fi fost povestit, atunci aştrii nu ar fi avut altă semnificaţie decât 
cea ştiinţifică de obiecte îndepărtate, situate la zeci, sute, mii de ani lumină de noi.

Mitologia stelară populară românească are trei componente esenţiale: una 
pastoral-agrară, ancestrală, cât și ca o „expoziție” de unelte2, care se întrepă-
trund armonios, formând aspectul specific românesc al bolţii înstelate, cu mituri 
şi simboluri comune.

Dacă majoritatea dintre noi culegem informaţiile despre lumea în care trăim, 
cu ajutorul ochilor, nevăzătorii au învăţat să îşi construiască imaginea mentală 
prin celelalte simţuri: auditiv, tactil, olfactiv. În cadrul unei expoziţii, trecerea de 
la un exponat la altul, trebuie să fie marcată şi cu ajutorul simţului olfactiv. Acesta 
are o influenţă pozitivă în memorarea şi recunoaşterea ulterioară a informaţiilor 
primite. În particular, spaţiul îndepărtat al expoziţiei „Cerul în mâinile tale” este 
perceput tactil.

În sezonul estival 2016, instituţia noastră Complexul Muzeal de Ştiinţe 
ale Naturii Constanţa a fost gazda unei expoziții tactile3, alături de Asociația 
Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Constanţa–Tulcea, un pro-
iect cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, în parteneriat cu 
Complexul Baia Mare.

Acest proiect și-a depășit latura strict culturală, devenind un instrument de 
sensibilizare a publicului larg referitor la nevoile sociale ale persoanelor cu afec-
ţiuni de vedere. 

Pentru câteva momente constelațiile sau destăinuit pe întuneric, prin atin-
gere cu palmele, iar impactul social şi educativ al unor astfel de experienţe fiind 
neaşteptat, generând conştientizare, înţelegere şi acceptare.

2 expoziție de unelte agricole – coasa, spițerul, secera reprezentate mai mult pe cerul de sud
3 expoziții tactile – redarea unei cantități de informații pe o plăcuță
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Această expoziție a cuprins două globuri cu constelaţii româneşti tridimensi-
onale, precum și nouă diagrame tactile4, având caractere și desene în relief.

Expoziția a fost una specială, dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere, 
care au avut posibilitatea pipăirii diagramelor tactile prezentate și scrise în alfa-
betul Braille, și care totodată au avut posibilitatea de a asculta povești despre 
constelațiile tradiționale românești, cât și despre spațiul cosmic. 

În același timp expoziția a fost o provocare și pentru cei cu vederea bună, 
care au putut experimenta și testa această poartă spre cunoaştere. 

Vernisajul acestei expoziții a avut loc în preajma Solstițiului de Vară, în data 
de 23 iunie 2016, orele 11,00 în foaierul Planetariului și a fost o experiență specială 
trăită de cele 60 de persoane prezente la vernisaj, dar şi de aproximativ 5000 de 
vizitatori care ne-au călcat pragul în acest sezon 2016. 

În cadrul acestei expoziții au fost prezentate:

Constelaţia Carul Mare formată din şapte stele. Oiştea carului este frântă 
şi conţine trei stele, celelalte patru stele reprezentând roţile carului. În partea 
stânga-jos a diagramei e steaua Alkaid care reprezintă capătul. Oiştea continuă 
cu steaua Mizar, loc în care se frânge şi se termină în steaua Alioth. Prelungind 
linia imaginară în sens opus ajungem în steaua Megrez, roata din dreapta-faţă a 
4 diagrame tactile – redarea unei cantităţi de informaţii pe o plăcuţă
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carului şi înaintând în partea dreapta-sus a diagramei identificăm steaua Dubhe, 
roata din dreapta-spate. Coborând pe diagramă găsim şi roata din stânga-spate 
a carului – steaua Merak – şi revenind în stânga diagramei închidem dreptunghiul 
format de cele patru roţi cu steaua Phad, roata din stânga-faţă a carului. 

Tronul, simbol al domniei, este scaunul sculptat sau împodobit pe care stau 
monarhii în timpul ceremoniilor. În viziunea strămoşilor noştri, tronului ceresc i 
se vedeau trei din cele patru picioare. Steaua Caph din partea de jos a diagramei 
reprezintă capătul piciorului din stânga-faţă a scaunului. Piciorul din dreapta-faţă 
este format din stelele Shedir în partea de jos şi Navi spre partea de şezut a scau-
nului. Stelele Ruchbach şi Segin formează spătarul scaunului.

Fata de împărat purta pe umeri o cobiliţă, adică o piesă din lemn curbat 
ce folosea la transportarea găleţilor, a cofelor sau coşurilor. Steaua din partea 
inferioară a diagramei reprezintă picioarele fetei, mai sus în dreapta şi stânga se 
dezvoltă braţele fetei formate din câte două stele fiecare, iar în partea superioară 
a diagramei avem trei stele apropiate. Steaua din mijloc, Altair, reprezintă capul 
fetei, iar stelele Alshain şi Tarazed sunt cârligele cobiliţei de care se atârnă cofele. 

Hora este un dans popular românesc în care dansatorii se prind de mână 
formând un cerc închis. Steaua Alphekka reprezintă fata din horă iar stelele din 
interior sunt lăutarii. Hora (Coroana Boreală) este şi constelaţia care a folosit ca 
sursă de inspiraţie pentru sigla de pe steagul Uniunii Europene.

Cloşca cu pui (Pleiadele) este un grup de stele foarte apropiate unele de 
altele, grup din constelaţia Taurului. Este un roi deschis de stele din care se văd 
cele mai strălucitoare nouă stele. 

În mitologia greacă e imaginată o familie formată din părinţii Atlas şi Pleione 
(stelele din partea de jos a diagramei) şi fiicele lor Sterope, Merope, Electra, Maya, 
Taygeta, Celaeno şi Alcyone. 

Ciobanul cu oile formează un paralelogram, în partea inferioară a diagramei 
fiind stelele Sulafat şi Sheliak. În dreapta-sus este ciobanul reprezentat de steaua 
Vega, cea mai strălucitoare stea a Cerului de vară.

Puţul este o groapă cilindrică sau pătrată, cel mai adesea cu pereţi pietruiţi, 
săpată în pământ până la nivelul unui strat de apă care serveşte la alimentarea cu 
apă sau la scurgerea apelor uzate până la un strat permeabil care să le absoarbă.

Jgheabul este o conductă sau canal deschis în partea superioară, din piatră 
sau trunchi de copac, ce permite prin înclinarea sa scurgerea unui lichid. 

În viziunea românilor, marele pătrat al lui Pegas imaginează forma puţului cu 
stelele Algenib şi Markab la bază, iar jgheabul este dat de constelația Andromeda.

Coasa este o unealtă agricolă compusă dintr-o lamă metalică cu vârful curbat, 
fixată pe o coadă lungă din lemn, căreia i se ataşează de regulă şi un mâner. E folo-
sită la tăiatul ierburilor sau al cerealelor păioase. Steaua Errai (partea dreapta-sus 
a diagramei) şi steaua Alderamin (centru-jos) formează coada coasei, iar steaua 
Alfirk reprezintă mânerul. Tăişul coasei (lama) începe în steaua Alderamin şi con-
tinuă cu cele trei stele în curbă din partea stânga-jos a diagramei.
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Steaua Capella din partea superioară a diagramei este capra iar cele trei 
stele dispuse în triunghi din partea de jos a diagramei reprezintă iezii caprei.

În acest proiect am trăit emoţia 
alături de nevăzători, pe întreg par-
cursul expozițional, cât și pentru fie-
care constelație în parte. 

Participanții au perceput cele 
două delicatese, Sistemul Solar şi 
Chestionarul, realizate din fructe, 
(Soarele – pepene galben; Mercur 
– kiwi; Venus – caisa; Pământul – 
mărul; Marte – roşia; Jupiter – grefa, 
înconjurată de cireşe şi prune fiind 
sateliţii; Saturn- varza albă şi bana-
nele; Uranus – gulia; Neptun – un 
fruct exotic; ca pe ceva extraordinar și 
totodată au fost încântați de această 
idee.

Toate acestea au fost organizate 
în încercarea de a deschide o poartă 

spre cunoaștere, pentru o categorie specială de public. Acest proiect poate fi un 
exemplu de bună practică în conceperea și realizarea expozițiilor multisenzoriale 
și în alte domenii.

În urma acestei experiențe, o fetiță nevăzătoare care s-a descurcat foarte 
bine în alfabetul Braille, ne-a mărturisit că „nu am văzut cerul niciodată, acum 
l-am simțit în mâinile mele”, iar pentru că ne aflăm în imediata vecinătate a 
Delfinariului, aceeași fetiță și-a exprimat dorința de a-i pipăi și pe delfini.

23 IUNIE 2016

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI TACTILE

ORA: 11.00 la PLANETARIU
B-dul. Mamaia nr. 255 / Delfinariu

Proiectul
”Cerul în Mâinile Tale”

cofinanțat de 
Administrația

Fondului Cultural 
Național

Complexul Astronomic
Baia mare Complexul de Ştiinţe ale Naturii Constanţa Asociaţia 

Nevăzătorilor din 
România - FILIALA 
INTERJUDETEANĂ 
CONSTANŢA -TULCEA 

    



68   |  constanţa DiamanDi

   

Scopul acestei expoziții tactile „Cerul în mâinile tale”, a fost unul ono-
rific pentru instituția noastră CMSN Constanța care a fost gazdă, a acestui pro-
iect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneriat cu 
Complexul Astronomic Baia Mare, dar și de a atrage un semnal de alarmă pentru 
generațiile viitoare.

ATENŢIE!!! 
Dacă noi vom continua să poluăm atmosfera generațiilor viitoare, chiar dacă 

putem vedea această puzderie de stele – NU VOM MAI AVEA CE -

Bibliografie
„Constelaţii Româneşti Tradiţionale”, Baia Mare –2012 pag. 2., 6, 16
Cercetarea făcută de Ion Otescu, bazată pe informațiile transmise de învățători și preoți 

din toate regiunile țării, publicată de acesta în 1907 a reprezentat cea mai bogată 
resursă. pag.15

Ghid de orientare pe bolta cerească
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BIOS ART ȘI WEEKEND FAMILY – DOUĂ 
ALTERNATIVE NONFORMALE DE EDUCAȚIE 

PENTRU PUBLICUL CRAIOVEAN

Lila Gima1

BIOS ART AND FAMILY WEEKEND – TWO ALTERNATIVE 
NONFORMAL EDUCATION TO THE PUBLIC FROM CRAIOVA.

Since 2009, Oltenia Museum Craiova – Department of Natural Sciences has cre-
ative workshops. They exploit information assets, and exhibition of the depart-
ment store. Participants in the two projects: Bios Art and Family Weekend are 
preschoolers, schoolchildren, adults and pensioners. Starting in the summer of 
2014 was established and Summer School „Art Bios on vacation.”
Keywords: Bios Art, Summer School, Bios Art on vacation, creativity, Weekend 
family, Oltenia Museum

Cuvinte cheie: Bios Art, Școala de vară „Bios Art în vacanță”, creativitate, Weekend 
family, Muzeul Olteniei Craiova

„Menirea educatorului de muzeu este de a „tra-
duce” obiectele și contextele lor, de a le da un sens 
educativ, de a le transpune din obiecte cu valoare 
materială în obiecte vii, care pot‚ povesti”. 

(Alexandra Zbuchea, 2006). 

Una dintre principalele direcții de dezvoltare urmate de muzeele europene 
în acest secol este aceea de a deveni, mai mult decât oricând, centre de învăţare 
nonformală şi informală pentru comunitate, pentru publicul de toate vârstele şi 
din toate categoriile sociale.

Muzeograful contemporan este chemat să-şi asume tot mai mult rolul de edu-
cator muzeal, să fie deopotrivă un interpret al patrimoniului muzeal şi un comu-
nicator de succes în raport cu diversele tipuri de public. Formele de organizare a 

1 muzeograf secția Științele Naturii, Muzeul Olteniei, Craiova, e-mail: lilagima@yahoo.com
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activităților educative, dezvoltate în corelație cu muzeul, sunt multiple, flexibile 
și se pot alătura activităților didactice din școală într-un mod natural, firesc2. 

Atelierelere de creație animalieră plastică Bios 
Art și Școala de vară Bios Art în vacanță

Pornind de la pasiunea reală și manifestată pentru oameni, natură și pen-
tru mediul muzeal și bucurându-se de acordul și încurajarea d-lui prof. dr. Fifor 
Mihai Viorel – managerul pe atunci al instituției, în anul 2009 la Secția de Științele 
Naturii a Muzeului Olteniei Craiova au luat ființă „atelierele de creație animalieră 
plastică Bios Art”. 

Debutul acestor ateliere s-a realizat în parteneriatul educațional cu d-na 
Gavrilă Elena, profesor în învățământul primar la clasa a II-a C de la Școala nr. 22, 
actuală „Mircea Eliade”, parteneriat continuat și până la ora actuală (Foto 1).

Foto 1. Prietenii muzeului de la Școala nr. 22 (2009) (original).

Atelierele au avut și au ca și participanți preșcolari și școlari pentru că încă de 
mic, copilul vine în contact cu tot ceea ce înseamnă natură (animale, plante etc.), 
realităţi imediate din mediul înconjurător, simboluri şi manifestări ale acestuia, 
a căror semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai 
întâi în familie, copiii învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi 
formează deprinderi de conduită ecologică cu ajutorul cărora să devină persoane 
deschise comunicării interpersonale cu semenii despre tot ceea ce îi înconjoară. 
Educaţia biologică a copiilor este continuată în cadrul orelor la școală, dar şi în 
cadrul activităţilor extracurriculare, aici intervenind rolul spațiului muzeal și al 
atelierelor creative.
2 Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998
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Deși ulterior și-au exprimat dorința de a participa și alte unități de învățământ, 
ocupația de muzeograf a coordonatorului proiectului și a personalului Secției de 
Științele Naturii implicând și alte atribuții, activitățile s-au limitat la parteneri-
ate cu 1–2 clase de-alungul anului școlar. Pe parcurs parteneriatele s-au înmulțit 
la cerere, cooptând astfel noi colaboratori: Grădinița ecologică Madona Dudu – 
manager Mihaela Criveanu (2009–2010), clasa a II-a B de la Școala nr. 37 „Mihai 
Eminescu” (2009–2011), clasa a II-a B de la Școala nr. 22 „Mircea Eliade” – profesor 
în învățămantul primar Carmen Popa (2011 –2016), Liceul Frații Buzești – clasa a 
II-a step by step, profesor în învățămantul primar Elena Săndoiu și Popescu Angela 
(2011–2016), Grădinița „Traian Demetrescu”, Structura Iedera – educator Alinei 
Cornelia (2012–2014), Grădinița „Traian Demetrescu” – profesor în învățămantul 
primar Filip Alexandrina, profesor în învățămantul primar Chirea Monica, profe-
sor în învățămantul primar Lepădatu Nadia (2014–2016), Grădinița Ray Chids – 
profesor în învățămantul primar Chirea Monica (2015–2016).

Tot în anul de debut al atelierelor, 2009, am încheiat un parteneriat cu Școala 
nr. 26 și am lucrat cu un grup de școlari de etnie romă, prezențe creative și inspi-
rate, care la finalul parteneriatului ne-a încântat cu un program artistic de dan-
suri tradiționale.

La începutul anului 2012, spațiul de desfășurare a activităților a intrat în reno-
vare și activitatea a fost întreruptă fiind reluată în luna octombrie a aceluiași an, 
activități ce continuă să se deruleze și în prezent. 

Foto 2. Elevi de la clasa step by step, Colegiul Național Frații Buzești.

Anual au avut loc între 20–38 ateliere creative, în parte o contribuție impor-
tantă având și cadrele didactice care au fost strict selectate după abilități peda-
gogice, ce implică vocație și pasiune pentru meseria pe care o practică (Foto 2). 
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Drept dovadă fiind frecvența participării, calitatea activităților, comunicarea, fle-
xibilitatea și deschiderea la nou a acestora creând o colaborare foarte bună.

Adeptă a Teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner, conform căreia 
inteligența nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o serie de 
mai multe forme de inteligenţe independente, inițiatorul și coordonatorul pro-
iectului, a conceput atelierele ca fiind formate din două părți: una de expunere 
a informației științifice (atelierul informațional) și cea de-a doua, de memorare 
prin aplicare de tehnici artistice (atelierul creativ). De transmiterea informației 
științifice s-au ocupat specialiștii secției (dr. Chimișliu Cornelia, dr. Popescu 
Aurelian (Foto 3), dr. Ridiche Mirela, dr. Cioboiu Olivia, drd. Goga Claudia Ionelia, 
drd. Lila Gima) care și-au adus un important aport în transmiterea informației, 
având capacitatea de a se plia pe cerințele actuale ale copiilor participanți, cerințe 
de altfel, destul de performante, nivelul de inteligență al copiilor din timpul de azi 
fiind destul de ridicat. 

Foto 3 . Prezentare multimedia.

Pentru desfășurarea în bune condiții a acestui segment, pe lângă materia-
lul multimedia prezentat, au fost aduse în ateliere piese muzeale din depozitul 
secției, exemplare pe care participanții au făcut observații, analize, exerciții de 
imaginație. Pe de altă parte, grupurile de participanți au fost părtași direcți la 
„Poveștile muzeului” prin parcurgerea, în unele momente ale activităților, a 
expozițiilor Secției de Științele Naturii. 

Nu excludem și implicarea artiștilor în acest demers formativ, ale căror 
activități imprimă noi valențe modelatoare asupra receptorilor, respectiv a 
participanților. În atelierul creativ, sub îndrumarea acestora, participanții au 
realizat reproduceri ale animalelor despre care s-a discutat în atelierele informa-
tive, folosind diferite tehnici: decoupage, quilling, modelaj în lut, pictură etc. Pe 
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parcursul acestor ani, cei participanți s-au bucurat în unele momente de prezența 
artiștilor plastici Oprea Cristina, Ispas Ioana, Georgescu Mihaela oameni cu pasi-
une pentru artă, pentru natură, pentru copii. În acest sens, aceste constatări atrag 
atenția asupra complexității pedagogiei, dar și faptul că această practică poate 
aduce beneficii pozitive pentru cei care învață3.

Tot în cadrul atelierelor s-au sărbătorit, pe fiecare an „Ziua mamei”, „Ziua 
mondială a copilului” și „Sărbătoarea Crăciunului”, fiecare eveniment fiind marcat 
de serbări realizate de cei mici sub îndrumarea pedagogilor. Nu au lipsit nici para-
dele de hăinuțe-eco, hăinuțe realizate din materiale refolosibile, confecționate de 
către părinți/bunici în colaborare cu cei mici. 

La majoritatea activităților au fost prezenți și adulți, părinți și/sau bunici ai 
unora dintre copii. În această conjunctură creativă, aceștia au lucrat cot la cot cu 
cei mici, spațiul muzeal devenind astfel o alternativă plăcută de petrecere a tim-
pului pentru mai multe categorii de vârstă. Tocmai de aceea, pentru vara anului 
2013 s-a propus și realizat proiectul „Școala de vară – Bios Art în vacanță” (iulie-
septembrie). Cu acordul d-lui manager dr. Ridiche Florin, această activitate a fost 
posibilă și au putut participa craioveni din toate segmentele de vârstă şi din toate 
categoriile sociale. Bucurându-se de prezența unei plaje variate de participanți 
(96) și la solicitarea acestora, proiectul a fost reluat și în anul următor, respectiv 
în 2014 când numărul acestora a crescut (102 participanți).

Foto 4. Voluntar în acțiune.

In cadrul celor 30 de ateliere desfășurate în cadrul Școlii de Vară din anul 
2013, cursanții au experimentat mai multe tehnici de lucru cum ar fi: mozaic, 
decoupage, quilling, modelaj în lut, linogravură, origami. Aceste tehnici de lucru 
au avut succes la toate segmentele de vârstă. 
3 Idem, p.22–48
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În anul 2014 am introdus încă 3 tehnici: realizarea de animăluțe din mărgele, 
lucrul pe etamină și cel pe fetru, ultimele două având succes îndeosebi la mămici, 
bunicuțe și băieței. 

Începând cu cel de-al doilea an și până în prezent, am avut ca și ajutor de 
nădejde voluntari din cadrul proiectului „I like the museum”, cu abilități artistice 
și iubitori de copii (Foto 4).

Printre cursanți am identificat și talente de excepție pentru care s-au organi-
zat expoziții în sala de la parterul secției: Firan Sara, 10 ani – expoziție de quilling 
(2013) (Foto 5), Ionovici Cecilia, 10 ani – expoziție de pictură (2014) și Mihnea 
Anghel (2015).

   
Foto 5. Tehnica quilling și colaj mozaic și tehnica decoupage.

Fiecare din cele 5 module ale Școlii de vară din cei 4 ani, s-a finalizat cu câte 
o expoziție de grup cu cele mai inedite realizări artistice cu inspirație din natură, 
serbare și festivitate de premiere (Foto 6). Programele şi diplomele fiind conce-
pute în colaborare cu d-na Popescu Daniela, de la departamentul informatică al 
instituţiei.

Foto 6. Festivitate de premiere, 2014.
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Realizarea unor parteneriate între școală și muzeu reprezintă formule 
instituționalizate de prefigurare a unei complementarități formative cu scop edu-
cativ. De altfel, la origini, dar și în prezent, una dintre funcțiile majore ale muzeu-
lui este cea educativă, de prezentare, promovare și receptare a valorilor concrete 
dintr-un anumit domeniu de manifestare4 (Foto 7). 

Foto 7. Feedback pozitiv – Colegiul Frații Buzești (2011–2016)

Programul Bios Art are ca obiect de interogație identificarea și validarea unor 
strategii care să conducă la maximizarea virtuților formative ale spațiului muzeal, 
iar ca scop și-a propus să stimuleze interacțiunea pe linie educațională dintre 
muzeu-școală-părinți-copii, să-i identifice pe cei cu inteligență naturistă și artis-
tică dominantă, să pregătească viitori specialiști dar și alte categorii de public 
pentru valorizarea potențialului educativ adus de acest mediu cultural. 

Weekend family – program interactiv pentru copii, părinți, bunici
Întrucât în weekendurile de ghidaj, am întâlnit părinți cu copii și/sau bunici 

cu copii care și-au exprimat dorința de a-și petrece împreună 2–3 ore în muzeu, în 
anul 2014 a fost inițiat proiectul „Weekend family” – proiect creat special pentru 
aceștia (Foto 10).

Activitățile din cadrul programului sunt compartimentate în trei segmente:
4 Gabriela Popescu, Psihologia Creativității, Universitatea Spiru Haret, Ediţia a III-a, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, 2007, p. 69–73
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– exerciții fizice care imită lumea animală (Foto 8);
– prezentarea multimedia a unui invitat special sau a unui specialist al 

Muzeului Olteniei Craiova (Foto 9);
– atelierul creativ care are diverse tehnici de lucru (desen, modelaj în lut, 

string art etc.) și are ca și temă de lucru principală subiectul vizitei tematice sau 
al prezentării multimedia.

Foto 8. Exerciții fizice inspirate 
din lumea animală.

Foto 9. Părinți, bunici și 
copii, Weekend family.

   

 
Foto 10. Atelierul creativ – Weekend family.
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Atmosfera creată în perimetrul unui muzeu nu poate fi replicată cu ușurință 
în sala de clasă. La crearea acesteia a contribuit întregul colectiv al Secției de 
Științele Naturii prin sarcini de lucru specific, fiecare aducându-și aportul. La 
fiecare atelier în parte s-a ținut ca specialistul secției care prezenta materialul 
științific precum și coordonatorul care susținea atelierul creativ, să transforme 
momentul într-o bucurie culturală în care atașamentul și interiorizarea valorilor 
devin maxime. 

În felul acesta s-a creat un feedback pozitiv, dovadă fiind faptul că deja am 
ajuns în cel de-al șaptelea an de ateliere creative.

O educație realizată în perimetru muzeal direcționează sensibilitatea, ajută 
la dezvoltarea sentimentelor pozitive despre mediul înconjurător. 

Stimularea și manifestarea creativității în cadrul acestor ateliere dezvoltă și 
formează percepții și trăiri emoționale, îi responsabilizează pe participanți față de 
natură, contribuind la conturarea identităților individuale și colective prin respect 
și auto-disciplină. Desigur, nu este singurul loc în care se învață respectul, auto-
controlul, dar acest spațiu nonformal creativ oferă un set de elemente cum ar fi 
oportunitatea și momentul deciderii de a face un experiment, al consumării unei 
plăceri personale, al satisfacerii unei curiozități etc., ceea ce impune un exercițiu 
de disciplinare a plăcerii, de auto-control și de luare a unei decizii în mod auto-
nom. Obiectivele de învățare fixate sunt corelative și nu identice în raport cu cele 
promovate de școală și sunt centrate dominant pe formative. 

Muzeul poate deveni o resursă educativă fie în calitate de mediu nonformal, 
fie informal de învățare. Atelierele creative contribuie la educație începând de 
la preșcolari și continuând cu adulți. Acestea „re-interpretează lumea” prin felul 
cum se centrează spre exponate, cum le prezintă la toate acestea atașându-se 
interpretările participanților. Pentru organizarea, coordonarea, susținerea atelie-
relor și îndrumarea participanților la „atelierele de creație animalieră Bios Art” e 
nevoie, de bună seamă, de un efort colaborativ, sumativ, creativ, de pasiune și nu 
în ultimul rând, de viziune.

Prin activitățile cultural-educative și creative și nu numai, muzeul creionează 
sensuri, concluzionează, arată direcții – pentru cei capabili să perceapă aceste 
lucruri. E un rezonator al unei lumi, sensibil la prezent, dar atent și față de viitor. 
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REGATUL MEU, BLAZONUL MEU

Corina Iordan1

MY KINGDOM, MY COAT OF ARMS

„My kingdom, my coat of arms” was one of the successful workshops organized 
by the Teleorman County Museum as part of the educational program „Museum 
Otherwise”. Our museum runs this program during the alternative school period 
known as „To know more, to be better.”
The workshop was addressed to preschoolers and and primary school pupils. 
„My kingdom, my coat of arms” was an answer to children’s need to know the 
meanings of country, county and city signs and symbols of coat of arms that 
can be found in classrooms, banknotes, etc. Understanding those symbols also 
helps children discover their own and their families’ values.
The main purpose of the workshop was to introduce children to the discipline 
that studies the coat of arms-- the heraldry.- children were also helped to apply 
the newly acquired knowledge to the creation of their own heraldic emblems.
Keywords: school, education, coat of arms, heraldic, workshop. 

Cuvinte cheie: şcoală, educaţie, blazon, heraldică, atelier

„Regatul meu, blazonul meu” este unul din atelierele de succes pe care Muzeul 
Județean Teleorman l-a organizat în cadrul Programului Educațional „Muzeul 
Altfel”, proiect pe care instituția noastră îl derulează în perioada de școală alter-
nativă „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Atelierul s-a adresat preșcolarilor și elevilor claselor 0–IV.
Ideea acestui proiect a pornit de la necesitatea cunoașterii de către copii a 

semnificațiilor însemnelor și simbolurilor stemei țării (ce se regăsește în fiecare 
clasă de curs, pe bancnote etc.), ale stemelor județului și orașului în care locuiesc, 
dar și descoperirea trăsăturilor și a valorilor personale sau a propriilor familii.

Astfel, scopul principal al atelierului a fost acela de a învăța noțiuni elemen-
tare despre acea disciplină care studiază stemele – heraldica – și pe baza unor 
noțiuni dobândite, realizarea unei embleme heraldice proprii.
1 muzeograf, Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria, e-mail:corinaiordan1@yahoo.com
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Atelierul s-a derulat în două etape. Prima parte a fost una teoretică, de pre-
zentare a noțiunii și a vocabularului foarte particular al heraldicii.

Pentru o bună înțelegere a noțiunilor și termenilor, copiii au fost introduși 
în lumea fascinantă a cavalerilor și a domnițelor, a marilor familii domnitoare. În 
cadrul acestei călătorii, s-a povestit despre steme, blazoane, embleme, având ca 
material didactic fotografii și prezentări PowerPoint adaptate celor două grupe 
de vârstă (Foto 1).

Pornind de la povestea vechilor și bravilor cavaleri care plecau la lupte sau în 
turniruri având inscripționate pe steagurile de luptă sau pe armuri anumite sim-
boluri stabilite de familiile din care făceau parte sau cărora le juraseră credință, 
simboluri care „spuneau” ceva despre rangul, avuția, curajul neamului din care se 
trăgeau sau căruia le erau supuși, copiii au primit indicii despre ceea ce înseamnă 
„heraldica”. Astfel, au aflat că „heraldica” are legătură cu emblemele, cu cavale-
rii, cu istoria, cu casele regale. Pentru ca afirmația să fie completă, le-a fost pre-
zentată și definiția din dicționar și anume: „heraldica – disciplină auxiliară a isto-
riei, care se ocupă cu studiul stemelor statelor, cu blazoanele caselor domnitoare, 
familiilor nobiliare, orașelor”. De asemenea, copiilor li s-a explicat că „emblema” 
este cam același lucru cu „stema” sau cu „blazonul” și reprezintă un ansamblu 
de simboluri (desene) care sunt reprezentative pentru o țară, un oraș, o comu-
nitate sau o familie. Drept exemplu, le-au fost prezentate stemele țării, județului 
Teleorman și municipiului Alexandria precum și simbolistica însemnelor de pe 
fiecare în parte (Foto 2–4). 

Celor mici le-a fost precizat faptul că pentru a ajunge să identifice un bla-
zon și omul care se ascunde în spate, trebuie mai întâi să cunoască „limbajul” 
aparte al heraldicii, întrucât heraldica are propriul său vocabular pentru a defini 
partițiile sau câmpurile scutului, culorile și alte simboluri. Astfel, copiii au aflat 
ce culori reprezintă anumite trăsături de caracter – generozitatea, îndrăzneala, 
prestigiul (galben sau auriu), fidelitatea, onoarea, speranța (verde), loialitatea, 
perseverența (albastru sau azur), vitejia (roz/mov), ambiția (portocaliu), dragos-
tea, dorința de a servi patria (roșu), înțelepciunea (argintiu) – sau ce atribute sunt 
date unor animale: leul – curaj, forță, aducătorul de victorie, cel de neînvins –, 
vulturul – protectorul puternic și drept-, ursul – curaj, forță, protectorul neamului 
–, dragonul – protectorul comorilor –, calul înaripat – noblețe, rapiditate, putere, 
gata oricând pentru rege și țară. De asemenea, le-au fost indicate și explicate 
principalele simboluri pentru bogății – castelul, holdele de grâu, turmele de ani-
male, plantațiile de viță-de-vie, pădurile – dar și pentru arme, nelipsite din viața 
unui cavaler adevărat – sabia, halebarda, arcul cu săgeți, scutul, coiful (Foto 5–8). 

Următorul pas l-a constituit prezentarea câmpurilor scutului: partea de sus – 
stânga a scutului spune despre ce familie este vorba, despre statutul persoanei/
familiei, despre domeniul stăpânit (ex. un cavaler proprietar al unui mare cas-
tel), partea de sus – dreapta a blazonului spune despre trăsăturile de caracter ale 
cavalerului (ex. un cavaler puternic, protector, loial etc), partea de jos – stânga 
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vorbește despre arma mânuită (ex. un cavaler luptător cu spada, care își apără sau 
slujește folosind arcul cu săgeata, scutul etc.), iar partea de jos – dreapta indică 
bogățiile avute în stăpânire sau moștenite (ex. cavaler sau familie deținătoare de 
păduri, animale, viță-de-vie, corăbii etc.) (Foto 9–10).

Odată aflate aceste aspecte teoretice, s-a trecut la confecționarea blazoa-
nelor, ceea ce a reprezentat și partea a doua a atelierului. Fiecărui participant i 
s-a înmânat câte un set de materiale. Acestea au variat în funcție de vârsta copi-
ilor. Cei mai mari au primit materiale de plastic, folie autocolantă imprimată cu 
diverse desene reprezentând simbolurile prezentate și magneți, iar cei mai mici, 
mucava, hârtie colorată, de asemenea imprimată cu desene, și lipici. Copiii au 
avut posibilitatea de a alege și a combina mai multe culori și elemente conside-
rate a fi reprezentative pentru propria persoană. La terminarea blazoanelor, pe 
spatele lor au fost aplicate, în primul caz, benzi magnetice, dându-le astfel posi-
bilitatea de a le fixa pe suprafețe metalice, fapt care a produs multă bucurie în 
rândul copiilor. Aceeași mare bucurie au avut-o și preșcolarii, blazoanele acestora 
fiind prevăzute, pe lângă o agățătoare, cu etichete având înscrise numele fiecă-
ruia (Foto 11–14).

La încheierea atelierului, copiii au fost invitați să-și prezinte propriul blazon 
realizat, au primit diplome de participare precum și produsul muncii lor, dar și 
câte un set complet de materiale necesar pentru confecționarea acasă, folosind 
cunoștințele dobândite, a încă unui blazon (Foto 15–19).

Concluzionând, putem spune că atelierul „Regatul meu, blazonul meu” a 
reușit să-și atingă scopul pentru care a fost organizat. Pe lângă dobândirea unor 
noțiuni noi, atelierul a favorizat un mediu de învățare interactiv și incitant. Copiii 
au fost extrem de interesați și încântați de informațiile și materialele de lucru pri-
mite, au pus foarte multe întrebări, au intrat în poveste, mulți dintre ei venind 
costumați în prințese și cavaleri. Totodată, noi credem că prin modalitatea de 
derulare a acestui atelier am reușit să contribuim și la dezvoltarea capacității 
copiilor de autocunoaștere, autodescriere și comunicare a informațiilor despre 
sine precum și dezvoltarea respectului față de sine și a mândriei personale.
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Foto 2, 3, 4 – Heraldica – disciplină auxiliară a istoriei, care se ocupă cu studiul 
stemelor statelor, cu blazoanele caselor domnitoare, familiilor nobiliare, oraşelor.
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Foto 5, 6, 7, 8 – Heraldica are propriul său vocabular pentru a defini 

partițiile sau câmpurile scutului, culorile și alte simboluri

  
Foto 9, 10 – Câmpurile scutului
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Foto 11, 12, 13, 14 – Realizarea unui blazon propriu
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Foto 15, 16, 17, 18, 19 – Prezentarea blazoanelor
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POVESTEA – METODĂ PARTICIPATIVĂ ÎN 
ÎNȚELEGEREA PATRIMONIULUI NATURAL

Sorina Ștefania Matacă1

THE STORY – PARTICIPATIVE METHOD IN 
UNDERSTANDING NATURAL HERITAGE

Iron Gates Region Museum holds a valuable natural heritage, a heritage that 
has been collected over time, in the Iron Gate region, unique in Europe and 
in Mehedinti County. The story, as a participative method, out of context and 
natural heritage exhibition features not only gives them life, but turn them into 
fairy-tale. Information about the natural heritage elements are transformed 
into stories, so their conservation message to be perceived in a completely 
different other context than sober exhibiting. The story message is uploaded 
sensitivity through that the characters are interpreted by children. Generally, 
when children wish something, adults fulfill their desires. If our case, children 
want to preserve natural heritage. Institutions responsible for the protection 
of natural heritage and, in general, citizens are obliged to fulfill the children’s 
wishes.
Keywords: natural heritage, story, participative method.

Cuvinte cheie: patrimoniu natural, poveste, metodă participativă. 

Povestea… „Specie a epicii (populare) în proză în care se relatează întâm-
plări fantastice ale unor personaje imaginare în luptă cu personaje nefaste și în 
care binele triumfă” (http://dexonline.ro/definitie/poveste). 

2 februarie este Ziua Mondială a Zonelor Umede. La 2 februarie 1971 a fost 
semnată în localitatea Ramsar (Iran) Convenţia Zonelor Umede. Zonele umede 
reprezintă întinderi de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, per-
manente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmas-
tră sau sărată, inclusiv întinderea de apă marină a cărei adâncime la reflux nu 
depăşeşte 6 m. Documentul a fost ratificat de România prin Legea 5/1991. Deviza 
1 muzeograf, șef Secția Științele Naturii, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, 

e-mail: s_mataca@yahoo.com
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sub care se desfăşoară aniversarea din acest an: Zonele umede sunt vitale pentru 
stilurile de viață durabile!

În acest context, specialiștii Secției Științele Naturii a Muzeului Regiunii 
Porților de Fier în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți și 
Liceul de Arte I. Șt. Paulian au organizat un eveniment care a avut ca temă centrală 
protecția biodiversității acvatice și palustre din județul Mehedinți. Specialiștii 
muzeului au creat o poveste, „Povestea lebedei și a animalelor acvatice”, în care 
cele mai reprezentative specii de păsări de baltă, specii de pești, dar și never-
tebrate acvatice au fost ridicate la rang de personaje, care și-au relatat poves-
tea vieții lor, invitând auditoriul la reflexie asupra modalităților de conservare a 
biodiversității zonelor umede.

Personajele acestei povești au fost alese astfel încât să sugereze relațiile tro-
fice din natură, relații care stau la baza unei piramide trofice din mediul acvatic 
și palustru: 

– producători: fitoplancton; 
– consumatori primari: scoici de râu, melci, racul de râu; 
– consumatori secundari: plătică, caras, lin, scobar, obleți, biban; 
– consumatori terțiari: pești răpitori – anghila, somn, avat, știucă; păsări de 

baltă – lebede, egrete mari și mici, pelicani, lopătari, chire de baltă, cormorani, 
rațe, stârci cenușii, roșii, galbeni, de noapte. 

Prin alăturarea rolurilor (fiecare rol reprezentând câte o piesă de puzzle), a 
fost construit fiecare nivel trofic al piramidei. Copiii au interpretat rolurile fiecărui 
nivel trofic. Pentru a verifica dacă informațiile au fost înțelese, fiecare grupă de 
copii (~nivel trofic) a răspuns la întrebări referitoare la elementele constitutive ale 
nivelului trofic respectiv. 

Povestea lebedei și a animalelor acvatice
„Din îndepărtatele ținuturi arctice și nordice ale Europei, am poposit iarna 

pe la voi. În ultimii ani ajung mereu pe Dunăre, iar locul meu preferat este o zonă 
despre care am auzit că se numește Hinova. Numele meu, Kyknos, care înseamnă 
lebădă, era pomenit în mitologia greacă. Se spune că Zeus s-a deghizat în lebădă 
pentru a o seduce pe Leda, soția regelui Spartei, Tyndareus. Sunt o pasăre nobilă, 
grațioasă, de aceea probabil am fost declarată specia națională în Finlanda, iar pe 
moneda de 1 euro a acestei țări, pe revers, a fost imprimată imaginea mea în zbor. 
Sunt un oaspete de pasaj în Delta Dunării, iar de acolo, urc pe Dunăre din ce în ce 
mai departe. Ador apele bătrânului Danubius. Aici m-am împrietenit cu elegantele 
egrete mari și mici, pelicani, lopătari, chire de baltă, cormorani, stârci de tot felul, 
galben, cenușiu, roșu, de noapte, pitic, dar și cu numeroase rațe, al căror penaj 
parcă este un curcubeu rupt în mii de bucățele. Revin de fiecare dată cu mult drag 
în acest decor pictat parcă de mari artiști ai lumii. Dar fascinantă este și viața din 
apele Dunării. Nu întotdeauna fericită. De cele mai multe ori se dau lupte pe viață și 
pe moarte” (Fig. 1, Fig. 2).
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Fig. 1 Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus)

  
Fig. 2 Întrebări cu privire la informațiile 

privind consumatorii terțiari ai piramidei trofice

„Cei mai înspăimântători sunt peștii răpitori: 
– Somnul cu gura lui cea mare, un vânător recunoscut mai ales noaptea; 
– Știuca, supranumită „rechinul” apelor dulci sau „tâlharul” bălților; 
– Avatul, despre care se spune că preferă obleții așa cum preferă lupul oile” 

(Fig. 3, Fig. 4).

Fig. 3 Pești răpitori: somn (Silurus glanis), avat (Aspius aspius), știucă (Esox lucius)
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Fig. 4 Întrebare cu privire la informațiile 
privind consumatorii terțiari ai piramidei trofice

„Într-un amurg, pe când suspinam după meleagurile mele natale, m-am 
pomenit cu câteva anghile, ultimele care au supraviețuit în apele Dunării, să-mi 
povestească, cu durere în glas, despre enigmatica lor existență. Mi-au spus că ele 
trăiesc doar pentru a face 2 mari călătorii: călătoria nunții și călătoria vieții. 

Călătoria nunții începe când deja sunt mature, iar dorința de a avea urmași 
le îndeamnă să se adune la gurile fluviilor în bancuri mari, pentru ca apoi să por-
nească spre Oceanul Atlantic. Acolo, în mijlocul oceanului, se află o aglomerare de 
alge roșii, pe nume Sargassum, care formează Marea Sargasselor. Drumul până 
acolo este anevoios și lung, uneori durează 4–5 ani. Cele care reușesc să ajungă în 
Marea Sargasselor, descompuse organic, depun icrele și mor. 

Călătoria vieții începe acolo, în Marea Sargasselor, când puii de anghilă, sub 
formă de frunze de salcie, pornesc înapoi, pe drumul parcurs de părinții lor, spre 
fluviile bătrânului continent Europa. Și această călătorie durează mult, aproape 5 
ani. Se spune că Marea Sargasselor este „cimitirul” anghilelor adulte, dar în același 
timp este „leagănul” anghilelor tinere. 

Ne-am luat rămas bun pe vecie ... Știau că nu se mai întorc. În locul lor, vor veni 
alte și alte anghile” (Fig. 5, Fig. 6).

Fig. 5 Anghilă (Anguilla anguilla)
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Fig. 6 Întrebare cu privire la informațiile 
privind consumatorii terțiari ai piramidei trofice

„Luptele din împărăția apelor se dau și pentru supraviețuire. Alaiurile de nuntă 
ale plăticilor, care poartă pe cap „butonii dragostei”, convoaiele de obleți, ai căror 
solzi argintii sclipesc în albastrul apei, mândrii că sunt purtătorii unei „essence 
d’Orient, o substanță sidefie necesară în fabricarea perlelor artificiale, și alte și alte 
bancuri de carași, lini, scobari sunt „sparte” din când în când de lăcomia fără mar-
gini a peștilor răpitori. Doar bibanul nu este foarte hotărât. Cât timp este tânăr, este 
pașnic și prieten cu obleții, iar când se maturizează, devine răpitor și nici un oblete 
nu-i mai stă în cale. Toată suflarea apelor este fermecată când bibanii își depun 
icrele. O spumă albă, formată din benzi lungi de 1–2 metri și late de 2–3 centimetri, 
plutește în locurile de baștină ale bibanilor” (Fig. 7, Fig. 8). 

Fig. 7 Pești pașnici: plătică (Abramis brama), oblete (Alburnus alburnus), caras 
(Carassius auratus gibelio), lin (Tinca tinca), scobar (Chondrostoma nasus), 

biban (Perca fluviatilis)
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Fig. 8 Întrebări cu privire la informațiile 

privind consumatorii secundari ai piramidei trofice

„Dar nici ospețele nu lipsesc. Din lista de meniuri nu lipsec delicatesele precum 
scoicile, melcii, racii. Îi găsești pe oriunde îți arunci privirea. Totul e să-i cunoști. 
Coloniile de scoici, precum Dreisenele, le recunoști după dungile închise și deschise 
la culoare ale cochiliilor, pe când coloniile de Unionide, niște scoici de râu, se recu-
nosc după mărimea valvelor, dar și după sideful din interiorul cochiliei. Racul de 
râu nu lipsește din meniu. Este și el un vânător înăscut. Doar noaptea. Acolo unde îl 
găsești, știi sigur că apa este curată” (Fig. 9, Fig. 10).

Fig. 9 Nevertebrate acvatice: scoica zebră (Dreissena polimorpha), 
scoică de râu (Unio pictorum), rac de râu (Astacus astacus)
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Fig. 10 Întrebare cu privire la informațiile 
privind consumatorii primari ai piramidei trofice

„Grădina verde din adâncul apelor este un paradis. Un paradis de care se 
bucură toate vietățile din apă. I-am auzit o dată pe oamenii de știință că-i spun fito-
plancton. Am întrebat în stânga și-n dreapta ce înseamnă acest lucru. Acum cred că 
știu: fitoplanctonul înseamnă plante hoinare. Dar cel mai important lucru pe care 
l-am aflat despre fitoplancton este că prin fotosinteză, acesta ne oferă nouă, tuturor 
viețuitoarelor, cea mai mare parte a oxigenului” (Fig. 11, Fig. 12).

Fig. 11 Fitoplancton

   
Fig. 12 Întrebări cu privire la informațiile 

privind producătorii piramidei trofice
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„V-am povestit toate acestea tocmai pentru a arăta de ce eu, pasăre nordică, 
vin an de an să-mi petrec o parte din viață aici, pe apele Dunării. Atât suratele mele, 
păsările de baltă, cât și prietenii mei din apele Dunării, vrem ca apele împărăției 
noastre să fie mereu curate” (Fig. 13).

Fig. 13 Animale acvatice dunărene

„Dacă oamenii ne-ar lăsa cale liberă prin barajele hidrocentralelor, dacă 
oamenii ar înceta să ne mai captureze, doar pentru că unii dintre noi suntem deli-
ciul ospețelor lor, dacă oamenii nu ne-ar mai intoxica cu tot felul de substanțe otră-
vitoare din industriile lor, dacă oamenii nu ne-ar mai distruge „căsuțele” plutitoare, 
atunci, noi, viețuitoarele bătrânului Danubius, ne-am derula viața, cu călătoriile și 
sacrificiile noastre, încă multe secole de-aici încolo...” (Fig. 14, Fig. 15).

Fig. 14 Măsuri de conservare a biodiversității acvatice și palustre
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Fig. 15 Întrebare cu privire la măsurile de conservare a biodiversității Dunării

Fig. 16 Piramida trofică din mediul acvatic și palustru



96   |  sorina șteFania matacă

Fig. 17 Aspect din timpul lecției interactive Povestea lebedei și a animalelor acvatice

Fig. 18 Povestea lebedei și a animalelor acvatice (piramida 
trofică din mediul acvatic și palustru)

Prin coroborarea imaginilor și a informațiilor cuprinse în roluri, copiii au con-
struit o piramidă trofică din mediul acvatic și palustru (Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18). 

Povestea fiecărui personaj a devenit câte o piesă de „puzzle” în Povestea 
lebedei și a animalelor acvatice. Această poveste este, de fapt, o pagină din Cartea 
bătrânului Danubius.
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ATELIERUL „MAGNETUL MEU DE FRIGIDER”

Claudiu Olaru1

MY FRIDGE MAGNET” WORKSHOP

„My Fridge Magnet” Workshop took place during the third edition of the Summer 
Schoold organised by the Museum of Teleorman at the end of last August.
The idea for this workshop stems from the high interest children have expressed 
over time for this type of keepsake, but also due to the fact that fridge magnets 
are the souvenirs which people desire and present as a gift the most. 
The activity in the workshop consisted in each participant making a person-
alised fridge magnet, using their creativity and artistic flair.
Keywords: fridge magnet, creativity, workshop

Cuvinte cheie: magnet de frigider, creativitate, atelier de lucru

Descrierea proiectului
Desfășurat în data de 30 august a.c., în cadrul Școlii de Vară a Muzeului 

Județean Teleorman, atelierul intitulat „Magnetul meu de frigider” s-a adresat 
copiilor între 4 și 12 ani având următoarele obiective: să le descopere acestora ce 
este și la ce este folosit un suvenir, să-i ajute să-și dezvolte creativitatea și simțul 
artistic, să-i atragă spre activitățile muzeului și în același timp să crească vizibili-
tatea muzeului.

Pentru realizarea acestui atelier am avut nevoie de următoarele materiale: 
plăcuțe din lemn (6,2 × 4,2 cm); culori acrilice; bandă magnetică; modele cu per-
sonaje; indigo; creioane și scobitori.

Atelierul la care au participat 20 de copii a fost compus din două secțiuni. 
Una introductivă, în care participanții au aflat originea cuvântului suvenir (fr. sou-
venir – obiect procurat sau primit în dar, care evocă o amintire) și au încercat să 
identifice cât mai multe obiecte care fac parte din această categorie (cărți poștale, 
magneți de frigider, brelocuri, brățări, insigne, căni imprimate, tricouri, statu-
ete, etc.), hotărând în unanimitate că magnetul de frigider este cel mai popular 

1 muzeograf, Muzeul Județean Teleorman, Alexandria e-mail:mjt_claudiu@yahoo.com 
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suvenir al zilelor noastre. Cea de-a doua parte constând în realizarea efectivă a 
magnetului de frigider și a avut următoarele etape:

Șlefuirea plăcuțelor din lemn
Plăcuțele, fiind tăiate deja dintr-o bucată mai mare de placaj de traforaj, au 

fost lăsate special neșlefuite pe margine pentru a fi finisate de participanți cu aju-
torul unei bucăți de șmirghel.

Imprimarea modelului ales cu ajutorul unei 
foițe de indigo și a unui creion 

Pentru a-i ajuta pe copiii care nu aveau abilități în domeniul desenului, au 
fost create mai multe modele reprezentând figuri de băieței și fetițe, dimensio-
nate pe mărimea plăcuțelor de lemn. Acestea au fost scoase la imprimantă, decu-
pate, după care cu ajutorul unei foițe de indigo și a unui creion au fost imprimate 
pe plăcuțele de lemn. 

Trasarea liniilor de contur aplicând culoarea 
neagră cu ajutorul unei scobitori 

Această etapă a fost necesară pentru a delimita mai bine trăsăturile perso-
najelor și pentru ai ajuta pe copii să nu amestece culorile. Pentru că desenul s-a 
făcut pe o plăcuță de mici dimensiuni, folosirea pensulelor nu ar fi avut un efect 
atât de fin, de aceea am considerat că cea mai bună și la îndemână variantă ar fi 
folosirea scobitorilor pentru trasarea acestui contur.

Aplicarea culorilor
Fiecare copil și-a ales culorile preferate, încercând să realizeze un desen cât 

mai fidel trăsăturilor sale personale.

Personalizarea magnetului de frigider prin 
scrierea numelui în partea de jos

Încă de la început a fost lăsat un loc special în partea de jos a plăcuței din 
lemn, loc în care fiecare copil și-a putut trece numele. Acest lucru, a făcut ca mag-
netul de frigider să devină ceva foarte special și personal. 
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Aplicarea bandei magnetice
A fost ultima și cea mai simplă etapă a acestui atelier. Banda magnetică fiind 

autoadezivă (aproximativ 3 cm), nu trebuia decât să i se îndepărteze foița de 
protecție, după care să fie lipită pe spatele plăcuței de lemn. Astfel magnetul de 
frigider a fost finalizat. 

Concluzii
Datorită interesului pe care l-au arătat copiii participanți, precum și feed-

back-ului pozitiv primit din partea părinților, considerăm că acest atelier și-a 
atins scopul pentru care a fost gândit și realizat. Dacă ținem seama și de faptul că 
lucrările micilor artiști ocupă un loc special pe ușa frigiderului, bucurând privirile 
familiei în fiecare zi, îl putem considera chiar un real succes.
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PROIECT EDUCAȚIONAL  
„SĂ FII GHID PENTRU O ZI”

Valeria Coca Păunescu1, Florica Mariana Drăghia2

EDUCATIONAL PROJECT „BE A TRAVEL GUIDE FOR ONE DAY”

The educational project „Be a travel guide for one day” is a sequel to a previ-
ous project, „Being a tourist in my hometown”, successfully organized by the 
fifth B graders together with the VIIth C graders from School No.6, in 2015. The 
following year the Vth A graders from the same school joined the generation 
of pupils that took part in the initial project, thus increasing our target group 
and the scope of this project. Whereas the first project involved getting to know 
historical and archaeological landmarks in the pupils’ hometown of Drobeta 
Turnu-Severin, our objective for „Be a travel guide for one day” is to familiarize 
students with touristic points of attraction and sights in the north-western part 
of our county (Gura Vaii – Orsova – Mraconia) and their historical significance. 

Proiectul educațional „Să fii ghid pentru o zi” a fost conceput ca o continuare 
a unui proiect anterior, desfășurat în anul 2015 cu participarea elevilor din Școala 
Gimnazială nr. 6. Acelorași elevi li s-au alăturat încă două clase din aceeași școală 
și împreună au format publicul țintă al acestui proiect.

Dacă primul proiect a vizat cunoașterea monumentele istorice și arhitectu-
rale din municipiul Drobeta Turnu Severin, proiectul de față a avut în vedere vizi-
tarea celor mai reprezentative obiective turistice aflate în zona de N-V a județului, 
mai exact zona Gura Văii – Orșova – Mraconia. 

Pentru desfășurarea acestui proiect s-a ales un traseu pe parcursul căruia 
s-au vizitat următoarele obiective turistice: Muzeul Hidrocentralei Porţilor de 
Fier I, Mănăstirea Vodița, municipiul Orșova, Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova. 
Proiectul a continuat cu o croazieră pe Dunăre, iar obiectivele vizate au fost: 

1 muzeograf, Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: paunescu.vali@yahoo.com

2 muzeograf, Secția Arheologie-Istorie, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, 
e-mail:mariana.draghia40@yahoo.com
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Cazanele Dunării (Cazanele Mari, Cazanele Mici), Mănăstirea Mraconia denumită 
şi Mănăstirea de sub ape, Chipul lui Decebal sculptat în stâncă, Tabula Traiana

Obiectivele proiectului:
– descoperirea locurilor unde sunt amplasate monumentele şi obiectivele 

turistice;
– cunoașterea istoriei zonale și a monumentelor înscrise în lista de vizitare
– găsirea unor metode de promovare și de atragere a turiștilor în zona vizată.

Grupul ţintă:
Elevii claselor a V-a A, a VI-a A, a VI-a B, a VIII-a C de la Școala Gimnazială nr. 6 

din Drobeta Turnu Severin.

Activităţi propuse în cadrul proiectului:
– Excursie documentară în cadrul căreia elevii să fotografieze toate obiecti-

vele turistice vizitate
– Atelier practic în cadrul căruia se realizează afișele publicitare 
– Miniexpoziție de afișe expuse în cadrul școlii
– Festivitate de premiere

Resurse materiale: laptop, imprimantă color, hârtie fotografică, aparat plas-
tifiat, aparat fotografiat.

Resurse umane: elevi, cadre didactice, mass-media locală.
Parteneri: Şcoala Gimnazială nr.  6 Drobeta Turnu Severin, Muzeul 

Hidrocentralei Porţile de Fier I, Gura Văii
Perioada de desfăşurare: 18- 21 aprilie în cadrul programului Şcoala Altfel 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Desfășurarea proiectului
Prima activitate desfășurată în cadrul proiectului a fost excursia documen-

tară, iar elevii pregătiți cu aparate de fotografiat au avut ca sarcină să surprindă 
cele mai frumoase imagini cu obiectivele turistice vizitate.

Primul obiectiv turistic vizitat a fost Muzeul Hidrocentralei Porţile de 
Fier I de la Gura Văii, unde d-na Mariana Drăghia, muzeograf în cadrul Secției 
de istorie-Arheologie, parteneră în proiect, le-a prezentat elevilor expunerea 
tematică „Peisaje Danubiene” și le-a vorbit, despre obiectivele turistice de pe 
Clisura Dunării, despre istoricul zonei, datinile, obiceiurile și portul popular al 
comunităților locale şi nu în ultimul rând au primit informații despre Parcul 
Natural Porţile de Fier, despre fauna şi flora bogată şi diversificată din defileul 
Dunării. La final elevii au beneficiat de un tur complet al expoziției temporare și 
de o vizită în sala turbinelor.



Proiect educațional „Să fii ghid pentru o zi”   |  107 

  

Al doilea obiectiv turistic vizitat a fost Mănăstirea Vodiţa, situată pe valea 
râului Vodiţa la aproximativ 1km în amonte de gura de varsare în Dunăre, la circa 
15 km vest de Drobeta Turnu Severin. Aici copiii au învățat că: „Mănăstirea Vodița 
este printre primele mănăstiri atestate documentar din Ţara Românească, (1370–
1375) fiind ridicată pe cheltuiala Voievodului Vladislav (domn al Ţării Româneşti 
între 1364–1377), la sugestia şi prin efortul Călugărului Nicodim. Din hrisovul de înte-
meiere a mănăstirii, nedatat, se ştie că a fost ridicată şi zugrăvită în cinstea hramu-
lui Sfântului Antonie”. 

  

Excursia a continuat până în municipiul Orşova, situat pe malul lacului de 
acumulare Porţile de Fier I, iar copiii au aflat că „vechea vatră a oraşului a fost 
inundată în anul 1970, iar populaţia a fost strămutată pe un nou amplasament, 
incluzând terasele Dunării şi ale Cernei şi versantul de sud al Munţilor Almăjului, 
unde s-a constituit un oraş complet nou între anii 1966- 1971”. Aici elevii au vizi-
tat Mănăstirea Sfânta Ana așezată pe coama Dealul Moşului, fiind ctitorită de 
către cunoscutul ziarist interbelic Pamfil Şeicaru, care a luptat în zona Orşovei în 
calitate de tănăr sublocotenent al Regimentului 17 de infanterie în Primul Război 
Mondial.
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Coborând de pe coama Dealului Moşului am poposit în parcul General 
Dragalina din Orșova, în așteptarea vaporului „Dierna”, care trebuia să ne ducă 
într-o croazieră pe Dunăre. Copiii au aflat că parcul a primit numele generalului 
Ioan Dragalina, după numele celui care s-a luptat şi a murit eroic în luptele de pe 
Valea Jiului în Primul Război Mondial. 

Pentru că era o zi călduroasă de primăvară și noi aveam de așteptat până la 
îmbarcarea pe vapor, elevii au servit fiecare după preferință, pizza, înghețată sau 
băuturi răcoritoare. 
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În timpul croazierei care a durat aproximativ două ore elevii au primit 
informații despre povestea „Cazanelor Dunării” care reprezintă porţiunea de 
defileu a fluviului, între localităţile Dubova şi Ogradena, unde apa este forţată să 
treacă printre munţi. Lăţimea Dunării se îngustează până la 180- 250 de metri, iar 
adâncimea atinge 100 de metri. Curenții din adâncuri sunt extremi de puternici, la 
suprafață apa dând aparenţa de fierbere, (de aici şi denumirea de cazane). Barajul 
de la Porţile de Fier a mai încetinit din viteza curentului, care depăşea 5m/s.

   

În realitate există două cazane: Cazanele Mari (4km lungime) şi Cazanele Mici 
(3 km lungime). Zona este declarată monument unic al naturii în Europa. 

  

O apariție de-a dreptul spectaculoasă la intrarea în Cazanele Mici este 
Mănăstirea Mraconia supranumită „Mănăstirea de sub ape”. Construcția 
Hidrocentralei Porțile de Fier I, a dus la sacrificarea lăcașului de cult, apele revăr-
sate ale lacului de acumulare au înghițit ruinele mănăstirii. Când nivelul Dunării 
este foarte scăzut ruinele în formă de cruce ale vechiului lăcaș pot fi văzute cu 
ochiul liber. La inițiativa Mitropolitului Olteniei şi binecuvântarea Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, mănăstirea a fost reînființată în anul 1993, mitro-
politul Nestor Vorniceanu punea piatra de temelie a noii biserici, cu hramul Sfinții 
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Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfântă Treime, iar din anul 1995 a fost aprobată 
reînființarea așezământului monahal cu obște de călugări. Așa cum scrie pe gea-
mul de la intrarea „Născută şi ucisă de mai multe ori, mănăstirea se înfățișează 
astăzi de dincolo de moarte, ca o certitudine a credinței, nădejde a Învierii şi 
temelie a dragostei” acest așezământ monahal te cucerește de la prima vedere.

Lângă mănăstire se poate admira o uriașă statuie săpată în stâncă reprezen-
tând ‘’Chipul lui Decebal’’, recunoscută a fi cea mai mare sculptură realizată în 

piatră din Europa.
Despre aceasta elevii au aflat că: „are 

o dimensiune totală de 55 m înălțime şi 
25 m lăţime, are cu 6 m mai puţin decât 
Statuia Libertăţii şi cu 8 m mai mult decât 
Monumentul lui Hristos de la Rio de Janeiro. 
Inițiatorul acestei frumoase opere de artă 
este Iosif Constantin Drăgan istoric și pasio-
nat de cultură. Acesta a găsit o echipă de 12 
sculptori alpinişti care au lucrat sub îndru-
marea vestitului sculptor Florin Cotarcea, 
lucrare care a durat 10 ani şi a costat peste 
un milion de dolari. Sub chipul lui Decebal 
se află săpată în stâncă inscripţia DECEBAL 
REX- DRAGAN FECIT (Regele Decebal – făcută 
de Drăgan).”

În croaziera noastră pe Dunăre, elevii 
au putut observa, nu departe, de Statuia lui Decebal, pe malul sârbesc, la ieșirea 
din Cazanele Mici, placa memorială romană „Tabula Traiana” care dăinuește de 
aproape 2000 de ani, având 4 m lungime şi 1,75 m lățime. Despre acest monument 
elevii au aflat că „a fost ridicat de adversarul Regelui Decebal, împăratul Traian, 
pentru a marca marșul trupelor imperiale romane spre Dacia şi a comemora victo-
riile Imperiului Roman asupra Regatul dac în anul 105–106 şi finalizarea drumului 
militar roman al lui Traian. De-a lungul timpului Tabula a avut de suferit de pe urma 
intemperiilor naturii şi pentru a nu fi acoperită de ape, odată cu construirea baraju-
lui de la Porțile de Fier, a fost ridicată cu aproximativ 30 metri.”

Continuând croaziera pe versanții stâncoși din Cazanele Mari ne-a atras 
atenția o gaură în stâncă despre care se știe că a fost misterioasa peșteră Veterani, 
sanctuarul lui Zamolxis nedescifrat de nimeni, o mare atracție pentru căutătorii 
de comorii încă nedescoperite, şi renumită pentru legenda sa. 

Cele două ore de plimbare pe Dunăre s-au scurs incredibil de repede pen-
tru toți elevii care au rămas fascinați de povestea adevărată oferită de această 
zonă din Cazanele Dunării, şi de imensul potențialul istorico-turistic al Județului 
Mehedinți cu care ne putem mândri şi concura cu toate țările din Europa. 
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Observații
Considerăm că prin organizarea de astfel de proiecte educaționale, oferim o 

paletă amplă de activităţi educative ca exemplu de bună practică. 
Conştientizarea importanţei activităţilor formale şi nonformale în dezvolta-

rea armonioasă a elevilor, contribuie la ridicarea nivelului instituțiilor cu profil 
specific.

Concluzii
Atât scopul cât şi obiectivele acestui proiect educaţional au fost atinse în 

mare măsură de către elevi, deoarece rezultatele aşteptate au fost cele scontate, 
astfel încât elevii vor fi capabili:

– Să ştie unde sunt amplasate monumentele şi obiectivele turistice din jude-
ţul nostru;

– Să fie conștienți că judeţul Mehedinţi deţine un valoros patrimoniu material 
cu locuri impresionante, unice în Europa şi cu potenţial istorico- turistic;

– Să fie capabili să pună în aplicare metode şi practici de promovare în dome-
niul turistic;

– Să poată valorifica în viitor aceste practici şi învăţături în scop profesional, 
chiar în alegerea meseriei de ghid turistic.

Cea de-a doua activitate s-a desfășurat în sala de clasă unde elevii au fost 
împărțiți în patru grupe şi au primit ca sarcină de lucru, să selecteze cele mai fru-
moase fotografii realizate pe parcursul excursiei. După ce fotografiile au fost lis-
tate şi plastifiate, fiecare grupă a realizat un afiș pe o coală de hârtie A3 şi și-au 
imaginat că participă la un târg de turism internațional în vederea promovării 
județului Mehedinți.

   

La final, fiecare grupă și-a expus afișele într-o micro-expoziție, organizată 
pe holul școlii. Au fost acordate diplome pentru cele mai frumoase afișe, dar s-a 
acordat şi o diploma specială pentru cel mai bun fotograf.
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NOAPTEA MUZEELOR – SONDAJ DE OPINIE

Marian Gheorghe Popescu1, Mateescu Luis2

NIGHT OF MUSEUMS – SURVEY

Over the last few years, The Public Relations Department, Cultural Marketing 
and Museum Pedagogy conducted marketing studies in order to meet the 
wishes of visitors.
On the occasion of the event „Night of museums 2016” a survey was started in 
2015 and it was continued on the occasion of Severin Days for those who were 
interested. It contained eight questions.
Taking into consideration the answers of the 50 respondents, we came to the 
following conclusions:
Over 60% of the respondents have visited the museum many times, 70 % of 
them knew the fact that the Museum of the Iron Gates District is in a full process 
of rehabilitation. 
Regarding the preferences of the people surveyed, over 60 % stated that they 
prefer the whole museum, which is quite gratifying.
At the same time, there is a variety of activities to which the large public would 
like to participate, starting from interactive theatre, to cultural evenings, work-
shops or watching documentaries.
Keywords: survey, museum, visitors, Night of Museums

Cuvinte cheie: sondaj de opinie, muzeu, vizitatori, Noaptea Muzeelor

Pavilionul Multifuncțional din Str. Independenței nr. 2 a fost deschis publicu-
lui severinean în data de 21 mai 2016, de Noaptea Muzeelor. 

Cu acest prilej, Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat două expoziții 
temporare și a găzduit o a treia expoziție.

Secția Etnografie și Artă Populară a organizat în holul principal Expoziția 
„Costumul popular românesc tradiție și modernitate” care a cuprins un număr de 
1 muzeograf, Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 

Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: mgpopescu2002@yahoo.com
2 muzeograf, Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 

Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: mateescu.luis@yahoo.ro
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15 manechine. Acestea au etalat costume populare femeiești din diferite zone ale 
județului Mehedinți.

La primul etaj al Pavilionului Multifuncțional a fost găzduită expoziția itinerată 
„Radu Florescu – Viața și opera”. Această expoziție a prezentat aspecte din viața 
renumitului arheolog și profesor, care și-a dedicat o parte din timp său cercetări-
lor arheologice de la Capidava și inițierii tinerei generații în tainele muzeologiei.

De asemenea, muzeografii secției Științele Naturii, prin etalarea celor 20 de 
roll-up-uri, au reușit să introducă vizitatorii prin intermediul expoziției „Povestea 
Porților de Fier”, într-un cadru de basm, unde flora și fauna Parcului natural Porțile 
de Fier au fost personajele principale.

La acest eveniment, în ciuda vremii nefavorabile, cu temperaturi scăzute 
și precipitații intense, peste 350 de vizitatori ne-au trecut pragul. Pavilionul 
Multifuncțional a fost deschis publicului între orele 17,00–24,00, iar intrarea a fost 
liberă.
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În cadrul acestui eveniment, muzeografii Secției Relații Publice, Marketing 
Cultural și Pedagogie Muzeală au continuat studiul de marketing început anul 
trecut cu ocazia Zilelor Severinului, punând la dispoziția vizitatorilor interesați 
același chestionar cu cele 8 întrebări. Ținând cont de răspunsurile celor 50 de 
repondenți am putut formula următoarele concluzii:

Peste 60% dintre cei chestionați au vizitat de mai multe ori muzeul, iar 70% 
dintre ei cunosc faptul că Muzeul Regiunii Porților de Fier se află într-un amplu 
proces de reabilitare. În ceea ce privește preferințele persoanelor chestionate, 
peste 60% au precizat că preferă să viziteze întreg ansamblul muzeografic, fapt 
îmbucurător de altfel. 

Se constată, totodată, o varietate de activități la care publicul larg ar dori să 
participe, de la teatru interactiv, la serate culturale, ateliere de lucru și vizionări 
de filme documentare. 

La întrebarea „Ce sugestii aveți pentru Muzeul Regiunii Porților de Fier?” o 
parte dintre cei chestionați au dat următoarele răspunsuri:

– „organizarea unor ateliere pentru copii”
– „înființarea unui magazin de suveniruri”
– „activități culturale interactive cu publicul” 
– „activități culturale cu oameni de cultură”.
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muzeul?

10%
18%

57%

15%

8. Din ce categorie socială faceți parte?

elev student intelectual studii medii

Profilul vizitatorului Muzeului Regiunii Porților de Fier reieșit în urma acestui 
studiu este: intelectual cu vârsta cuprinsă între 20–40 ani, care a vizitat de mai 
multe ori muzeul și care are cunoștințe despre faptul că acesta este închis pentru 
reabilitare, care își dorește să viziteze tot ansamblul muzeal atunci când se va 
redeschide și care este interesat în special de secția Științele Naturii – Acvariu, 
care dorește să participe la serate culturale și la teatru interactiv, organizate în 
cadrul muzeului, despre care să afle de pe rețelele de socializare.

În toate activitățile întreprinse de muzeu am ținut cont de sugestiile oferite 
de respondenții la aceste chestionare, iar pentru a continua studiul nostru, ne-am 
propus ca la o parte din evenimentele desfășurare pe parcursul anului viitor să 
folosim în continuare chestionarul.
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PROIECT EDUCATIV „VOLUNTARII SENIORI 
– MENTORI PENTRU TÂNĂRA GENERAȚIE”

Aneta Pristoleanu1

THE PROJECT „SENIOR VOLUNTEERS – MENTORS 
FOR THE NEW GENERATION”

In this project, the Iron Gates Regional Museum offers the senior people the pos-
sibility of actively involving as volunteers in the social and cultural activities of 
their town, of the area they are living in, becoming in this way active persons 
and role models for the young generation. 
Keywords: museum, education, volunteering, creative workshops, social 
integration 

Cuvinte cheie: muzeu, educație, voluntariat, ateliere creative, integrare socială

Este cunoscut faptul că muzeul, prin misiunea sa, trebuie să aibă în vedere o 
serie de aspecte, pe lângă cercetarea științifică, conservarea, restaurarea și valori-
ficarea patrimoniului, o atenție specială trebuie acordată programelor educative 
și culturale destinate publicului de toate vârstele.

Pentru ca o astfel de misiune să poată fi îndeplinită, este nevoie ca pe lângă 
publicul fidel muzeului și aici ne referim la publicul școlar, să fie atrase și alte 
categorii de public, mai puțin implicate în activitățile muzeale actuale.

În acest context s-a născut ideea acestei propuneri de proiect, vizată fiind o 
categorie specială și anume, seniorii, persoanele care prin pensionare au încheiat 
activitatea profesională și care ar dori să activeze ca voluntari în cadrul Muzeului 
Regiunii Porților de Fier. 

Un motiv în plus pentru această propunere a venit și din faptul că, în instituția 
noastră, în ultimii ani, tot mai mulți colegi au „obținut” acest statut, de pensio-
nar, observând că nu pentru toți, a constituit un moment de bucurie, gândindu-se 
probabil, că încheind activitatea profesională, cercul social începe să se restrângă 
și intervine sentimentul de inutilitate.
1 muzeograf Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 

Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail:aneta.pristoleanu@yahoo.com



120   |  aneta PristoLeanu

Mulți dintre vârstnici încearcă să-și găsească soluții la diminuarea sau lipsa 
de relații sociale, frecventând grupuri religioase sau politice, ori se atașează de 
animale. 

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Secția Relații Publice, Marketing 
Cultural și Pedagogie Muzeală propune un program prin care aceștia să devină 
voluntari și prin experiențele pe care le dețin să le împărtășească cu generațiile 
tinere. 

Proiectul educativ muzeal propune organizarea de activități care să aducă 
laolaltă publicul severinean, de vârste diferite și să prilejuiască transmiterea 
memoriei prin cunoștințe și deprinderi.

Scopul proiectului
– Promovarea implicării active a persoanelor aflate la vârsta senioratului, în 

activitățile societății și comunității;
– Promovarea patrimoniului material și imaterial, prin viu grai;
– Stimularea interesului tinerilor, față de cunoașterea, păstrarea și punerea în 

valoare a patrimoniului natural și cultural.

Obiectivele proiectului
– Multiplicarea ocaziilor de întâlnire și interacțiune a vârstelor diferite, într-

un loc al memoriei, cum este muzeul;
– Oferirea de oportunități, pentru persoanele vârstnice, de a se simți utili, 

recunoscuți în a transmite cunoștințe, experiențe;
– Îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului de îmbătrâ-

nire în general;
– Promovarea culturii tradiționale și a acțiunilor ce favorizează accesul la mij-

loacele de cultură;
– Respectarea drepturilor seniorilor, încurajarea dialogului între generații, 

prin implicarea acestora în diverse activități destinate tinerilor.

Teritoriul vizat
– Zona limitrofă Muzeului Regiunii Porților de Fier, delimitată de perimetrul 

străzilor Băilor Romane și Carol, Mihai Eminescu, Traian, Abatorului
– Parcul arheologic: Castrul Drobeta, Piciorul Podului lui Traian, Termele 

romane, Amfiteatrul roman, Biserica Medievală.

Parteneri
– Muzeografi și profesori pensionari, foști angajați și colaboratori ai muzeului;
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– Vecinătatea reprezentată de locuitorii pensionari din proximitatea muzeu-
lui, care se presupune că au petrecut mare parte din viață în această zonă;

– Școlile din zonă, reprezentate prin profesori și elevi din ciclul gimnazial;
– Palatul Copiilor aflat în vecinătatea muzeului;
– Asociația veteranilor de război;
– Clubul pensionarilor.

Propuneri de activități
– Amintirile Drobetei 
– Vizite ghidate în parcul arheologic al muzeului 
– Joc de rol – „Dacii și romanii”, scenetă realizată de elevi, cu sprijinul perso-

nalului specializat din muzeu și voluntari, care are ca obiectiv cunoașterea origi-
nii poporului român și formării limbii române.

– Atelier practic – După prezentarea unui film documentar despre construcția 
Podului lui Traian, activitatea practică va consta în reconstituirea podului, utili-
zând minicărămizi din material plastic folosind ca „mortar” o pastă ecologică.

– Din tainele arheologiei 
– Organizarea unor excursii documentare în fostele șantiere arheologice;
– Observarea directă a site-ului arheologic;
– Metodele prin care se identifică, cercetează și documentează un șantier 

arheologic;
– Atelier practic – metode de restaurare a unui vas, folosind fragmente cera-

mice descoperite în cadrul săpăturilor arheologice. 

– Străzile au amintiri
– Plimbări pe străzile incluse în zona vizată (Povestea străzilor, caselor, 

familiilor);
– Prezentarea unor imagini cu personalitățile care au trăit sau au trecut prin 

zonă;
– Atelierele memoriei – realizarea unui album cu fotografii vechi de familie.

Perioada de desfășurare a proiectului – 2017–2020
Evaluare – Feedback
– Chestionare
– Albume foto, înregistrări video
– Expoziție de piese colectate ad-hoc
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Concluzii
Proiectul „Voluntarii Seniori – Mentori pentru tânăra generație”, prin 

activitățile propuse, dorește să consolideze imaginea pozitivă a persoanelor 
vârstnice și să reducă decalajul dintre generații. În același timp, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier urmărește să devină locul unde voluntarii sunt încurajați să par-
ticipe la programe de educație muzeală, dar și la activități de promovare a patri-
moniului cultural.



DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXVI/2016, p. 123–128

ALTFEL DE JUCĂRII!

Cristina Stana1

AUTRES SORTES DE JOUETS

Ce projet éducationnel s’est déroulé en collaboration avec les élèves de l’Ecole 
Spéciale Gymnasiale de Târgovişte, durant le mois de novembre de 2013, au 
cadre du programme « Le Musée vient chez toi ». L’activité éducationnelle a 
comporté deux volets: l’un théorique, soutenue par les informations concer-
nant le costume féminin et masculin traditionnel, l’autre pratique, illustré par 
le travail des élèves, qui, à partir des cuillers de bois, ont confectionné des pou-
pées habillées en costumes traditionnels roumains. 
Mots cle: projet educationel, enfants avec disabilités, costume populaire

Cuvinte cheie: proiect educațional, copii cu dizabilități, costum popular

Proiect educațional desfășurat în colaborare cu elevii de la Școala Specială 
Gimnazială Târgoviște în noiembrie 2013. Activitatea a făcut parte din programul 
„Muzeul vine la tine”, iar prin acest program s-a urmărit educarea copiilor, încă de 
la vârste fragede, cu privire la misiunea muzeului ca instituție de cultură și spațiu 
de cunoaștere și petrecere a timpului liber, astfel încât, atunci când vor deveni 
adolescenți, să viziteze muzeele din curiozitate și proprie inițiativă.

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea conștiinței și a educației copiilor în 
spiritul toleranței și a nediscriminării, acceptării de șanse egale pentru toți, fără 
diferențe de manifestare comportamentală sau verbală.

Obiectivele proiectului au fost: 
– promovarea tradițiilor portului popular românesc; 
– tehnica cioplirii lemnului; 
– îmbunătățirea relațiilor de comunicare și interrelaționare între copii și între 

copii și adulți; 
– schimbarea imaginii școlii speciale și deschiderea ei spre comunitate; 
– dezvoltarea stimei de sine a copiilor cu nevoi speciale prin activități variate.

1 muzeograf, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște e-mail: cristinastana83@
yahoo.com
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Descrierea activității 
Activitatea educațională s-a desfășurat în două etape, una teoretică în cadrul 

căreia elevii au primit informații despre costumul tradițional femeiesc și bărbă-
tesc și una practică în cadrul căreia s-au realizat păpuși din linguri de lemn îmbră-
cate în costum tradițional. 

În prima etapă elevilor li s-a prezentat costumul popular românesc din 
Muntenia cu descrierea elementelor componente (ie, maramă, fotă, cămașă, 
poale, cioareci, opinci), fiind folosite albume și fotografii reprezentative.

Costumul popular este una dintre cele mai importante mărturii ale culturii 
unui popor. În ceea ce privește România, de-a lungul deceniilor de evoluție a por-
tului tradițional, progresele s-au evidențiat mai puțin în modificări semnificative 
ale croielilor, cât mai ales printr-o continuă înfrumusețare a pieselor de bază.

Viu și permanent prezent în viața poporului până astăzi, portul popular a 
avut pe lângă un foarte precis caracter practic și o deosebită valoare artistică, 
situându-se astfel printre cele mai de seamă creații ale artei populare românești. 

Ca element al culturii materiale, portul popular se diferențiază în funcție de: 
ocupații, clase sociale, anotimp, ocazii, vârste. În general, costumul femeiesc este 
alcătuit din cămașă, poale și piesa care acoperă partea de la brâu în jos. Această 
piesă diferă de la regiune la regiune, fiind formată din două șorțuri, unul în fața 
și altul în spate „catrință” (Transilvania și Oltenia); o fustă bogat ornamentată 
și încrețită „vâlnicul” (Oltenia); o piesă dintr-o singură bucată „fota” (Muntenia, 
Oltenia) 21.

Costumul bărbătesc este format dintr-o cămașă lungă în sudul și estul țării 
și mai scurtă în nord și vest; dintr-o pereche de pantaloni lungi și strâmți (ițari, 
cioareci). La talie se folosește un brâu țesut în casă sau un chimir de piele.

Costumele sunt țesute în război din fir de bumbac, cânepă, in, acestea fiind 
preferate pentru sezonul cald, iar pentru sezonul rece se preferă lâna și postavul. 
Motivele decorative variază și ele de la regiune la regiune, predominând motivele 
geometrice, vegetale, florare și mai rar zoomorfe. 

După prezentarea costumului popular, copiii au primit informații despre 
jucăriile bunicilor și străbunicilor lor. Astfel au aflat că toate aceste jucării erau 
confecționate din materialele existente în orice gospodărie. Din lut se realizau 
figurine ceramice și pușculițe, din lemn, fluiere și păpuși din linguri, dar păpușile 
mai puteau fi realizate din cârpe sau paie. 

Astăzi păpușile din linguri de lemn sunt folosite doar pentru a promova 
tradițiile și mai rar pentru joacă.

În cea de-a doua etapă, cea practică, elevii au avut ca sarcină decuparea 
șabloanelor, colorarea și confecționarea păpușii. Fiind copii cu diferite diagnos-
tice (hiperactivitate, devieri de comportament, retard mintal moderat, sindrom 

2 1 Boris Zderciuc, P.Petrescu, Tancred Bănățeanu, Arta Populară în România, Editura Meridiane, 
București, 1964, p.132–133;
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Down) am exclus etapa de coasere pe etamină a costumului popular așa cum 
ne-am propus inițial.

Costum popular femeiesc și bărbătesc din Muntenia

La solicitarea cadrelor didactice și pentru a evita accidentele în cazul folosi-
rii acelor de cusut, am folosit șabloane din carton atât pentru costumul popular 
femeiesc cât și pentru cel bărbătesc. 

   

Pentru început copiii au decupat șabloanele, iar în funcție de preferințe 
și-au ales culorile cu ajutorul cărora și-au colorat și decorat costumul popular. 
Pentru păr au folosit ațe de diverse culori. Sub îndrumarea noastră și a cadrelor 
didactice, copiii și-au confecționat o jucărie proprie personalizată, care la finalul 
activității a rămas în posesia lor.
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Chiar dacă sunt copii cu nevoi speciale am reușit să facem lucruri frumoase 
împreună. Timp de doi ani, am desfășurat diferite activități în cadrul muzeului 
cu elevii acestei școlii, ajutându-i să dobândească abilități și cunoștințe noi, dar 
poate cel mai important lucru pe care am reușit să-l obținem a fost integrarea lor 
în comunitate.
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PLANETARIUL MOBIL – UN EXPERIMENT INEDIT

Magdalena Trăistaru1

LE PLANÉTARIUM MOBILE- UN EXPRIMENT INÉDIT

Le Musée de la Région des Portes de Fer, en partenariat avec l’Association 
Astronomique „Pluto” de Cluj-Napoca, a organisé, dans l’intervalle 14–19 
novembre 2016, un événement culturel inédit dans le département de Mehedinţi. 
L’événement a proposé le déroulement des leçons interactives d’astronomie 
par l’intermédiaire desquelles les participants ont eu l’occasion de scruter le ciel 
et de découvrir un monde complexe, en éclat perpétuel. La présence des 3234 
visiteurs a représenté un réel succès. 
Mots clé: musée, planétarium mobil, astronomie, ciel

Cuvinte cheie: muzeu, planetariu mobil, astronomie, cer

Muzeul Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu Asociația Astronomică 
„Pluto” cu sediul în Cluj-Napoca au organizat în perioada 14–19 noiembrie 2016, 
un eveniment cultural inedit în județul Mehedinți.

Evenimentul s-a desfășurat sub genericul „Constelațiile în viziunea străbuni-
lor, tălmăcite pe înțelesul copiilor” și a constat în derularea unor lecții interactive 
de astronomie prin intermediul cărora participanții (preșcolari, școlari, adulți) 
au avut ocazia să privească dincolo de cer și să descopere o lume complexă, 
aflată într-o continuă strălucire. Lecțiile interactive s-au desfășurat în interiorul 
unui Planetariu mobil (o încăpere cu tavan sub formă de cupolă) unde au fost 
proiectate, cu ajutorul unui videoproiector performant, sistemul solar, galaxiile, 
constelațiile, planetele, toate făcând obiectul de studiu pentru elevii participanți.

Mediatizarea evenimentului
Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală a muzeului s-a 

ocupat de promovarea acestui eveniment inedit. În primul rând fiecare unitate de 
1 muzeograf, șef Secție Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 

Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail:magdatraistaru@yahoo.com
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învățământ a fost informată despre acest eveniment, iar la avizierul școlii a fost 
lipit câte un afiș publicitar. 

Evenimentul a fost mediatizat atât în mass-media locală cât și pe faceebok-ul 
muzeului.

Organizarea evenimentului
Muzeului Regiunii Porților de Fier i-a revenit obligația de a pune la dispoziție 

spațiul necesar instalării Planetariului mobil de diametru 8m, lucru care s-a putut 
concretiza cu sprijinul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, care a pus la 
dispoziție o sală din cadrul Palatului Culturii „Teodor Costescu”. 

Înscrierile s-au făcut în perioada 15 octombrie –13 noiembrie 2016 prin tele-
fon direct la sediul Asociației Astronomice „Pluto”, programul spectacolului s-a 
stabilit de comun acord, să se desfășoare în perioada de timp 900–1800, iar durata 
unei reprezentații să fie de 50 min cu pauză de 10 min.

Dacă până la momentul deschiderii planetariului au fost înscrise în jur de 
1000 de persoane, până la finalul reprezentațiilor numărul total de participanți 
a ajuns la 3234.

O contribuție importantă în succesul acestui eveniment l-a avut managerul 
muzeului d-na Doinița Mariana Chircu, care l-a promovat în rândul școlilor și pri-
măriilor din satele și comunele mehedințene pentru a beneficia de aceste lecții 
interesante și elevii din mediul rural. Drept pentru care la acest eveniment s-a 
înregistrat un număr considerabil de elevi proveniți din mediul rural.

Desfășurarea evenimentului
Pentru început, la intrare, copiii au fost întâmpinați de personalul muzeului. 

Pentru a proteja „podeaua” planetariului fiecare copil a primit câte o pereche de 
papuci de unică folosință. Încolonați câte doi, aceștia intrau în balonul gonflabil, 
unde se așezau direct pe „podea”. Capacitatea maximă de ocupație a balonului 
este de 70 persoane. 

La planetariul mobil au fost prezenți atât preșcolari, elevi de ciclu primar, 
gimnazial, cât și liceeni, iar lecțiile interactive au variat de la o categorie de vârstă 
la alta.

Asociația Astronomică „Pluto” a amenajat un stand cu materiale promoționale 
(cărți de joc, hărți, glob intergalactic, etc) care a fost asaltat de copiii dornici de a 
păstra o amintire de la acest eveniment. Pentru mulți dintre ei lecția de astrono-
mie a fost percepută ca un spectacol pe bolta cerească.

Alături e elevi au fost prezenți atât cadre didactice cât și părinți, cu toții bucu-
rându-se de o lecție de astronomie inedită.
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Feedback-ul evenimentului
La finalul reprezentațiilor am interogat, atât elevii cât și cadrele didactice 

însoțitoare, ce părere au despre aceste lecții interactive.
În general copiii, foarte entuziasmați și-au exprimat dorința de a mai parti-

cipa la astfel de lecții. La rândul lor, cadrele didactice au avut numai cuvinte de 
laudă pentru inițiativa organizării unui astfel de eveniment, care s-a dovedit că pe 
lângă rolul său educativ a avut și unul recreativ.

În urma feedback-ului pozitiv, s-a tras concluzia că evenimentul a avut succes 
și și-a îndeplinit scopul pentru care a fost organizat.

Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală a fost pre-
zentă pe tot parcursul desfășurării evenimentului și a reușit să realizeze o statis-
tică a participanților pe care analizând-o s-au emis următoarele concluzii: 

– Un număr semnificativ de participanți s-au înregistrat din școlile și liceele 
mehedințene (Orșova, Strehaia, Corlățel, Voloiac, Zegujani, Dumbrava, Florești, 
Eșelnița, Devesel)

– Și încă o dată subliniem că lecțiile interactive atrag și captează înzecit 
atenția elevilor

– Școala Gimnazială nr.  14, a fost prezentă la Planetariu mobil în data de 
16.11.2016 cu un efectiv de 317 elevi, dintre care 207 proveniți din clasele ciclului 
primar, iar 110 elevii din ciclul gimnazial

– La acest eveniment au participat și preșcolarii din Drobeta Turnu Severin, 
aceștia au venit în ziua de vineri (18.11.2016) de la Grădinița nr. 19 (57 copii) și de la 
Grădinița nr. 22 (47 copii)

– Liceenii prezenți la aceste lecții interactive proveneau din: Colegiul Național 
Odobleja, Colegiul Național Țițeica, Colegiul Național Traian, Liceul de Arte și 
Colegiul Tehnic „D Tudor”.

Perioada Luni
14 nov.

Marți
15 nov.

Miercuri
16 nov.

Joi
17 nov.

Vineri
18 nov.

Sâmbătă
19 nov.

participanți 403 580 644 652 780 175

 

luni 14nov
13%

marți 15 nov
18%

miercuri 16 
nov
20%

joi17 nov
20%

vineri 18 nov
24%

sâmbătă 19 nov
5%

Total participanți
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În fața Palatului Culturii „Teodor Costescu”

Planetariul mobil instalat într-o sală a Palatului Culturii „Teodor Costescu”
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Intrarea în planetariu

Ieșirea din planetariu
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La standul cu materiale promoționale
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ȘCOALA DE VARĂ 2016

Magdalena Trăistaru1

SUMMER SCHOOL 2016

The Summer school that took place from 25th July – 5th August 2016 brought 
together more than 157 children. The Iron Gates Region Museum has partnered 
with a children’s entertainment company. Workshops held in the summer 
school included the areas of natural sciences, ethnography and history.
Keywords: Summer School, museum pedagogy, education, communication

Cuvinte cheie: Școală de vară, pedagogie muzeală, educație, comunicare

Muzeul Regiunii Porților de Fier a ajuns anul acesta la cea de-a VII-a ediție 
a Școlii de vară și s-a desfășurat în perioada 25 iulie–5 august 2016, în cadrul 
Muzeului de Artă, str. Rahovei nr. 3, Drobeta Turnu Severin.

Pentru că ediția de anul trecut a înregistrat un real succes (peste 130 elevi) am 
hotărât prin Consiliu de Administrație al muzeului ca și anul acesta să lucrăm în 
echipă cu o firmă de divertisment pentru copii.

Limita de vârstă, pentru înscrierea copiilor, a fost stabilită între 6–12 ani, iar 
prețul unui bilet de participare a fost de 20 lei/săptămână.

Organizarea Școlii de vară
Inițial n-am gândit să desfășurăm școala de vară doar pe perioada unei săp-

tămâni, dar datorită numărului mare de copii care doreau să participe la această 
școală, am prelungim perioada de desfășurare a activităților cu încă o săptămână.

Astfel, primii 80 de copii au fost înscriși pentru activitățile din săptămâna 
25–29 iulie, iar restul înscrierilor s-au făcut pentru săptămâna 1–5 august 2016. 

Programul de desfășurare a activităților de 9,00–12,00 s-a depășit în repetate 
rânduri datorită activităților multiple şi a interesului crescut al participanților. 

1 muzeograf, șef Secție Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail:magdatraistaru@yahoo.com
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Menționăm, că încă de la început am stabilit foarte clar care sunt atribuțiile 
muzeografilor şi când trebuie să intervină animatorii.

Cele două alei de acces în Muzeul de Artă au fost amenajate cu măsuțe și scă-
unele, astfel încât, fiecare participant să aibă propriul loc. Animatorii au realizat 
decorul pentru a fi în acord cu tipul de activitate desfășurat, iar din recuzita firmei 
a făcut parte și un sistem audio cu ajutorul căruia ne-am putut auzi mai bine.

Promovarea 
Secția de Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală s-a ocupat 

de promovarea și coordonarea acestui eveniment. Promovarea s-a făcut în pri-
mul rând pe facebook, cel mai rapid și mai la îndemână mijloc de comunicare, dar 
informații despre Școala de vară au apărut și în mass-media locală.

O altă modalitate de promovare a Școlii de vară a fost distribuirea de flyere, 
atât pe arterele principale și în spații aglomerate ale orașului, cât și în locuri spe-
cial amenajate pentru copii.

Televiziunile locale și presa scrisă au promovat acest eveniment pe parcursul 
perioadei de înscriere a copiilor cât și în timpul desfășurării Școlii de vară.

Deschiderea Şcolii de vară 
Managerul muzeului a declarat deschisă școala de vară în prezența părinților, 

bunicilor, a mass-media locală, a organizatorilor și nu în ultimul rând al benefici-
arilor acestui proiect, copiii.

Desfășurarea școlii de vară
Timp de două săptămâni, între orele 9,00–12,00, la Muzeul de Artă s-au 

desfășurat activități instructiv-educative, dar şi ateliere având ca domenii de dez-
batere istoria, etnografia, științele naturii, arta etc. 

Desfășurarea activităților
Luni – deschiderea Școlii de vară (Atelier de desen)
Fiecare secție a muzeului a coordonat câte o activitate, astfel încât în prima 

zi, la deschidere, am debutat cu atelierul de desen, ținând cont că ne aflam în 
curtea Muzeului de Artă.

Copiii prezenți au primit șabloane desenate, pe care le-au colorat folosind 
atât creioane colorate cât și acuarele. Timpul acordat desenului a fost intercalat 
cu momente de dans. Animatoarele și mascotele prezente la deschiderea Școlii 
de vară au încălzit atmosfera, invitând copii la dans. Veselia a fost la ea acasă. 

Atelierul s-a repetat în aceleași condiții și în săptămâna următoare.
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Marți – atelierul „Povestea pietrei”/ „Povestea Porților de Fier”
Atelierul „Povestea pietrei”, coordonat de Secția de Științele Naturii a urmărit 

să-i învețe pe copii despre pietre prețioase și despre poveștile lor, astfel că muze-
ograful Florina Diaconu le-a povestit copiilor despre: ametist, smarald, diamant 
etc.

Și pentru că din decor făceau parte prinți și prințese (manechini) îmbrăcați în 
haine de sărbătoare, partea practică a constat în realizarea unei coroane regale, 
care în cele mai multe cazuri este împodobită cu pietre prețioase și semiprețioase, 
dar și a unei pelerine regale.

Pentru acest atelier, fiecare copil în parte a primit câte o foaie de hârtie pe care 
era desenat conturul unei coroane și o altă foaie A4 pe care erau imprimate diferite 
pietre prețioase sau semiprețioase. Copiii au decupat conturul coroanei pe care 
au împodobit-o cu pietre prețioase decupate de pe cealaltă foaie de hârtie, după 
care folosind lipici au realizat coroana regală. Următorul pas, a fost realizarea unei 
pelerine din hârtie creponată folosind un ac de plastic și o bucată de sfoară.

La finalul atelierului, copiii cu coroana pe cap și cu pelerina pe umeri au 
dansat ca la un adevărat bal și s-au fotografiat cu prinții și prințesele din decor. 
Animatoarele le-au oferit copiilor baloane și dulciuri, după care i-au pictat pe față.
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În cea de-a doua săptămână „Povestea pietrei” a fost înlocuită cu „Povestea 
Porților de Fier”. În cadrul acestui atelier, coordonat de muzeograful Sorina 
Matacă, copiii au realizat pelerine și coroane regale care de această dată au fost 
împodobite cu elemente de floră și faună din Parcul natural Porțile de Fier.

Pentru că vremea a fost capricioasă și chiar au dat câțiva stropi de ploaie, o 
parte din atelier s-a desfășurat în interiorul Muzeului de Artă. Copiii au ascultat de 
această dată o poveste ale cărei personaje s-au identificat cu mamifere și flori ce 
trăiesc și cresc în Parcul natural Porțile de Fier.

Miercuri – atelier etnografic
Pentru desfășurarea acestui atelier, Secția de Etnografie a Muzeului Regiunii 

Porților de Fier a invitat un meșter olar din satul Noapteșa, comuna Șișești, un 
important centru ceramic al județului Mehedinți. Încă de la început, copiii au fost 
atrași de roata olarului unde dl Gârbovan, meșter olar cu o măiestrie aparte a 
reușit să transforme un „boț” de lut într-un vas ceramic. Dornici de a experimenta 
acest meșteșug atât de apreciat de înaintașii noștri, copiii au învârtit rând pe rând 
roata olarului încercând să realizeze cele mai spectaculoase obiecte.

În timp ce o parte din copii erau concentrați în jurul roții olarului, alții decorau 
vase ceramice folosind decoruri simple din ornamentica ceramicii de Șișești, așa 
cum le-a explicat coordonatorul acestui atelier Florentina Pleniceanu.

Atmosfera era una de șezătoare. Copiii talentați au cântat câteva melodii 
populare interpretate în manieră proprie, iar animatoarele noastre i-au învățat 
pe copii câteva dansuri populare.

Activitatea cea mai „gustată” de copii a fost aceea în care au învățat să fră-
mânte coca de pâinea. Muzeograful coordonator le-a prezentat copiilor toate 
etapele ce trebuie parcurse pentru a realiza o pâine gustoasă și pufoasă. Cei mai 
curajoși copii au frământat aluatul și și-au realizat propriile pâinici, dar cea mai 
mare bucurie a fost când fiecare copil a primit câte o bucată din pâinea aburindă 
abia scoasă din cuptor. 
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Toate aceste activități au alternat cu momente de dans și joc impuse de ani-
matoarele noastre care dădeau tonul distracției. La final, copiii au avut parte de 
un face-painting și au primit baloane colorate.

În cea de-a doua săptămână, muzeografii Secției de Etnografie au scos din 
depozitele Muzeului de Artă câteva obiecte din colecția de împletituri China și 
i-au învățat pe copiii să realizeze o împletitură cu ajutorul hârtiei creponate. În loc 
de pâine copiii au împletit covrigi pe care i-au mâncat cu mare poftă. 

Joi – atelier „Povestea lutului”/ Micul restaurator
În cadrul acestui atelier coordonat de secția de Conservare –Restaurare, copiii 

au învățat câteva tehnici de modelare în lut, dar au făcut și pe micii restauratori. 
Pe fiecare masă s-a așezat câte un vas plin cu nisip, în interiorul căruia se aflau 
ascunse fragmente ceramice provenite de la un vas spart. Cu ajutorul lopățelelor, 
copiii au scos fragmentele ceramice din nisip, le-au curățat cu ajutorul unor perii 
și le-au reîntregit folosind un material adeziv (aracet). Tot în cadrul acestui atelier 
copiii au colorat șabloane ce reprezentau vase ceramice (castron, ceașcă, urcior, 
etc), le-au decorat cu diverse figuri geometrice și au îmbinat piese de puzzle pen-
tru a obține figura unor vase ceramice din colecția Muzeului Regiunii Porților de 
Fier.

   

Vineri – atelier „Castele, personaje și povești”
Acest atelier a fost coordonat de secția Relații Publice, Marketing Cultural și 

Pedagogie Muzeală a Muzeului Regiunii Porților de Fier.
Pentru desfășurarea acestui atelier am ales trei castele din România (Castelul 

Peleș, Castelul Huniazilor și Castelul Iulia Hașdeu), câteva personaje care au locuit 
în aceste castele și trei povești care au marcat existența acestor reședințe.

Fiecare copil a primit trei fișe de lucru și două fișe ajutătoare. Fișele aju-
tătoare cuprindeau imagini cu cele trei castele și cu personajele care au trăit 
în acestea. Fișa de lucru cuprindea titlul castelului, iar fiecare copil trebuia să 
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lipească, în stânga sus, imaginea castelului și jos personajele care au locuit în 
castel, iar în dreapta jos, câte un element emblematic al acestui edificiu (blazon 
etc).

Pentru început copiii au ascultat poveștile celor trei castele, apoi s-au așezat 
la măsuțele de lucru unde au decupat toate imaginile din fișele ajutătoare, după 
care au trecut la lipirea acestora pe fișele de lucru. La acest atelier au lucrat „cot 
la cot” copii, părinți, bunici.

Pentru că în cea de-a doua săptămână a Școlii de vară, copiii participanți 
aveau vârste mai mici decât copiii din prima săptămână, nu am mai folosit fișele 
de lucru, ci am colorat șabloane cu imagini reprezentând castele, prinți și prințese. 
O altă activitate a fost aceea de a construi câte un castel la fiecare măsuță, din ele-
mente cartonate de forme cilindrice, conice și dreptunghiulare care reprezentau 
turnuri, ziduri și porți, iar pentru a fi mai incitant le-am propus copiilor să reali-
zeze un dragon de hârtie pe care să-l așeze în incinta castelului ca un adevărat 
stăpân. Copiii s-au întrecut în construirea celor mai frumoase castele, iar dragonii 
de hârtie au fost atât de bine realizați și îndrăgiți de copii încât, aceștia nu au dorit 
să-i lase alături de castel, ci au preferat să-i ia acasă. 

   

Închiderea școlii de vară
Fiind ultima zi de școală, muzeografii împreună cu animatorii au organi-

zat la finalul atelierului „Castele, personaje și povești” o petrecere surpriză la 
care au fost invitați Minnie și Mickey Mouse două personaje foarte îndrăgite de 
copii. Managerul muzeului, d-na Doinița Chircu le-a mulțumit copiilor pentru că 
și-au petrecut o săptămână din vacanța lor la muzeu și le-a înmânat diplome de 
participare.

Și cum nici o petrecere nu se face fără tort, copiii au savurat câte o feliuță din 
deliciosul preparat, au băut câte un pahar de nectar și și-au exprimat regretul că 
școala de vară a luat sfârșit.
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Impresii și sugestii
Pentru că și anul acesta am avut 

foarte mulți părinți, mătuși și bunici 
care au fost alături de copiii și nepoții 
lor pe parcursul tuturor atelierelor 
desfășurate în Școala de vară, i-am 
rugat să își exprime gândurile și să 
ne ofere sugestii pentru anul urmă-
tor completând în caietul de impresii 
deschis cu această ocazie.

„Este al doilea an când Melora 
vine la „Școala de vară”, cu multă plă-
cere însoțită de fratele ei, care este mai mic, dar pare la fel de încântat și întreabă în 
fiecare dimineață, dacă mai vine la acest eveniment, unde se întâlnește cu colegi și 
prieteni noi. Continuați acest proiect minunat!”

„Copiii noștri învață multe lucruri frumoase prin joacă și ateliere creative. 
Pauzele de divertisment și personalul au completat o activitate la superlativ. 
Felicitări! Multă joacă, dar de fapt, învățare prin intermediul jocului. Așa da, Școală! 
Mulțumim!

„Felicitări pentru toată organizarea și profesionalismul celor care au organizat 
evenimentul. Bravo! Vă mulțumim în numele copiilor.”

„Vă mulțumesc în numele meu și al Evei pentru o săptămână deosebită, dar cu 
mare drag am dori ca această săptămână „să fie mai lungă” și să se repete cât mai 
des. Vă mulțumim, sunteți o gașcă Zurli, deosebită.” 

„A fost o experiență foarte plăcută. Activitățile au fost îndrăgite nu numai de 
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copii, dar și de adulți. Vă mulțumim foarte mult. Ne vedem la anul din nou, dacă mai 
organizați Școala de vară.” 

La finalul acestui eveniment am constatat că: mulți copii au fost prezenți la 
Școala de vară și în anii anteriori, că unii copii și-au adus anul acesta frații și suro-
rile mai mici, iar alții au fost prezenți în ambele săptămâni de școală. Un lucru 
care ne-a bucurat foarte mult a fost acela că și părinții și bunicii s-au implicat în 
activitățile copiilor. 

În concluzie, Școala de vară și-a atins și anul acesta scopul pentru care a fost 
organizată.



DROBETA, Pedagogie Muzeală, XXVI/2016, p. 143–154

CRONICA EVENIMENTELOR DESFĂȘURATE 
ÎN CADRUL MUZEULUI REGIUNII 
PORȚILOR DE FIER ÎN ANUL 2015

Magdalena Trăistaru

CHRONIQUE DES EVENEMENTS AU MUSEE DE 
LA REGION DES PORTES DE FER (2015)

L’Article présente les activités déroulées au cadre du Musée suivant le type de 
manifestation: symposia, expositions, conférences, présentation de livres, 
spectacles d’art, projets culturels.
Mots clé: Symposia, programme, manifestation

Cuvinte cheie: Simpozion, programe, manifestări

I. SIMPOZIOANE ȘTIINȚIFICE
24–25.09.2015 Simpozionul Internațional DROBETA, organizat de Muzeul 

Regiunii Porților de Fier a reușit să reunească specialiști în diverse domenii din 
cadrul muzeelor, universităților și a altor instituții de cultură din țară. Simpozionul 
s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: Științele Naturii; Conservare-Restaurare; 
Etnografie; Artă Plastică; Pedagogie muzeală. Deschiderea oficială a avut loc în 
cadrul hotelului „Bulevard” şi a debutat cu prezentarea a două lucrări în plen, 
după care s-a trecut la prezentările lucrărilor științifice pe secțiuni. Simpozionul 
s-a încheiat cu o excursie documentară, având ca obiective de vizitat ruinele 
Podului lui Traian de pe malul sârbesc, cât şi Muzeul din Kladovo, Serbia.

29–30.10.2015 Simpozionul Internațional DROBETA Secțiunea Arheologie-
Istorie la care au participat specialiști din ţară şi străinătate, a deschis lucrările 
acestei ediții în cadrul Hotelului Bulevard. Cu această ocazie s-a lansat cartea 
„DROBETA Orașul nepărăsit al Daciei Romane” atât în limba română cât și în limba 
engleză. Simpozionul s-a încheiat cu o croazieră pe Dunăre.
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II. EXPOZIȚII
05. 02. 2015 Expoziția Incursiune prin arta universală organizată de Enescu 

Chirilă în cadrul Muzeului de Artă. Expoziția a reunit o sută de desene, mono-
crome, în peniță, care poartă semnătura artistului Gheorghe Rădulea, aflat la cea 
de a opta expoziție personală, organizată în Drobeta Turnu Severin. Desenele rea-
lizate de acesta fac referire la o paletă tematică destul de largă, inspirate din peri-
oada picturilor rupestre până în zilele noastre. Expoziția a fost un imbold, pe care 
autorul l-a propus publicului vizitator, pentru aprecierea liniei, ritmului, formei 
care prinde viață și contur prin desen. 

17.02.2015 Expoziție de pictură Sub semnul naturii organizată de Eleonora 
Dondesi, desenator în cadrul Secției Relații Publice, Marketing Cultural şi 
Pedagogie Muzeală, la Clubul Pensionarilor din Str. Traian nr.  108, a reunit 15 
lucrări prin care artista aduce un omagiu pictorului Ion Andreescu, cu ocazia 
împlinirii a 165 de ani de la nașterea acestuia. Temele lucrărilor şi culorile folosite 
în realizarea tablourilor, amintesc de lucrările marelui pictor român.

03.04.2015 Expoziția Arta ilustrată prin mărci poștale organizată de Enescu 
Chirilă în cadrul Muzeului de Artă, a reunit peste 200 de timbre din colecția 
Muzeului Regiunii Porților de Fier. Vizitatorii au putut admira picturi celebre din 
arta românească și universală, transpuse în mărci poștale.

23–26.04.2015 Expoziție foto-documentară Vârstele Severinului, organi-
zată de Secția Istorie-Arheologie, s-a dorit a fi o expoziție în „oglindă” prin care 
specialiștii secției și-au propus să reînvie amintirile severinenilor, prezentând 
fotografii de arhivă, aflate în patrimoniul muzeului, dar și fotografii actuale. 
Expusă în zona „Modern”, expoziția a impresionat până la lacrimi pe mulți dintre 
severineni, imaginile vechi reușind să le producă o nostalgie a timpurilor trecute. 
Expoziția i-a încântat deopotrivă pe cei mai învârstă, dar și pe cei mai tineri, care 
au descoperit o altă față a orașului lor.

24.04.2015 Expoziția Peisaj marin în colecția Muzeului de Artă organizată de 
Enescu Chirilă în cadrul Muzeului de Artă cu ocazia Zilelor Severinului a cuprins 
12 lucrări de pictură ale artiștilor Eustațiu Stoenescu, Nicolae Vermont, Nicolae 
Dărăscu, Gheorghe Petrașcu, Dumitru Ghiață, Samuel Mutzner ș.a.

06.05.2015 Expoziția Trecut și prezent în educația mehedințeană a cuprins 
10 rollup-uri în care au fost prezentate în „oglindă” fotografiile vechi ale unor 
clădiri construite în urmă cu un secol și fotografiile acelorași clădiri realizate în 
perioada actuală. Fotografiile au fost privite cu interes, elevii încercând să identi-
fice clădirile, iar surpriza cea mare a venit când unii dintre elevi și-au recunoscut 
școala în care învață.

16.05.2015 Expoziția Vâlnice din colecția MRPF, realizată cu ocazia Zilei 
Internaționale a Muzeelor de către specialiștii Secției de Etnografie, în cadrul 
Muzeului de Artă. Expoziția a cuprins vâlnice din toate zonele județului Mehedinți 
aflate în patrimoniul muzeului.
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29.05.2015 Expoziția fotografică Universul Copilăriei organizată de Secția 
de Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală în parcul Muzeului 
de Artă, a cuprins fotografii ale copiilor de la începutul secolului al XX-lea, foto-
grafii realizate în studiourile severinene, dar și fotografii ale copiilor din perioada 
comunistă, a generației „cu cheia la gât”.

29.05.2015 Expoziția Etnografia copilăriei organizată de Secția de Etnografie 
și Artă populară, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în cadrul Muzeului de 
Artă, a etalat jucării, obiecte de îmbrăcăminte, manuale și rechizite școlare, care 
au făcut parte din viața copiilor de altă dată. Multe din obiectele expuse în cadrul 
expoziției sunt donații ale unor persoane cu suflet mare care au înțeles că muzeul 
este cel mai important păstrător al valorilor culturale.

17.07.2015 Expoziție de pictură personală Teodor Negoiță organizată de 
Enescu Chirilă în cadrul Muzeului de Artă. Expoziția a cuprins 39 lucrări realizate 
într-o viziune expresionistă.

26.09. 2015 Expoziția Repere istorice ale Cetății Severinului organizată de 
secția Istorie-Arheologie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier și vernisată în cadrul 
Cetăţii Severinului, cetate redeschisă publicului larg, cu ocazia evenimentelor 
culturale dedicate Toamnei Severinene.

29.09.2015 Expoziția Scoarțe mehedințene din Colecția MRPF, organizată 
de Florentina Pleniceanu și expusă la Centrul Cultural Kladovo, Serbia. Muzeul 
Regiunii Porților de Fier a expus 10 roll-up-uri cu imagini ce reprezintă scoarțe din 
diferite zone ale județului Mehedinți.

29.10.2015 Expoziția Imagini din lumea științei organizată de Max-Planck-
Gesellschaft, cunoscuta instituţie de cercetare ştiinţifică din Germania și expusă 
la Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin de Goethe-Institut Bukarest a cuprins 
12 imagini de mari dimensiuni. Cercetătorii din cele peste 80 de institute ale Max-
Planck-Gesellschaft au pus la dispoziţie pentru realizarea expoziției, imagini din 
cele mai diverse domenii de cercetare. Gama de tehnici utilizate se întinde de la 
fotografia convenţională, la imagini la microscop colorate – microscopie cu ilumi-
nare, microscopie electronică cu scanare, microscopie cu efect de tunel – şi până 
la simulările computerizate.

08.12.2015 Expoziția de pictură Cobiliță Curcubeu in memoriam Nicolae 
Truță (1949–2010) a cuprins 40 de lucrări de pictură semnate de artistul slătinean 
și a fost itinerantă de Asociația Culturală Nicolae Truță, asociație înființată de 
soția regretatului artist, Elena Truță. Expoziția organizată în cadrul Muzeului de 
Artă a făcut parte dintr-un proiect mai amplu prin care s-a urmărit itinerarea prin 
țară și în special la muzeele de profil a creației marelui artist.

III. EXPUNERI TEMATICE, LANSĂRI DE CARTE, MANIFESTĂRI CULTURALE 
29.01.2015 Lecție interactivă desfășurată cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor 

Umede de Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Regiunii Porților de Fier, în colaborare 
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cu Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți și Palatul Copiilor Drobeta Turnu 
Severin. Evenimentul a avut ca temă centrală protecția biodiversității acvatice 
și palustre din județul Mehedinți. Muzeografii au organizat o lecție în care cele 
mai reprezentative specii de păsări de baltă, specii de pești, dar și nevertebrate 
acvatice au fost ridicate la rang de personaje, care și-au relatat povestea vieții lor, 
invitând auditoriul la reflexie asupra modalităților de conservare a biodiversității 
zonelor umede. Lecția a fost animată de un concurs, la finalul căruia copiii au 
primit câte un „trofeu” simbolic. Elevii și profesorii de la Palatul Copiilor Drobeta 
Turnu Severin au realizat o expoziție de pictură cu păsări de baltă din zonele 
umede ale județului Mehedinți.

24.02.2015 De Dragobete muzeografii secției de Etnografie și Artă Populară 
ai Muzeului Regiunii Porților de Fier au angajat într-o discuție interesantă elevii 
clasei a XII-a A, (profil pedagogic) din Colegiul Național Pedagogic „Șt. Odobleja”, 
despre rostul păstrării tradiției românești și contribuția acesteia la o raportare cât 
mai corectă la valorilor identitare.

3–4.03.2015 Atelier de creație organizat de Secția Relații Publice, Marketing 
Cultural și Pedagogie Muzeală în hipermarketul CORA în cadrul căruia s-au 
confecționat felicitări pentru cea mai iubită ființă… mama. Elevii claselor a III-a 
și a IV-a din cadrul Școlii „Petre Sergescu”, îndrumați de învățătoarele Aurelia 
Ghidel, Magdalena Enache și Ionica Dăgădiță au fost beneficiarii acestui atelier. 
Elevii au lucrat cu hârtie colorată – folosind tehnica răsucirii hârtiei – cu materiale 
textile, și cu multe accesorii, iar îndemânarea și priceperea lor au dus la realizarea 
unor felicitări deosebit de frumoase. La finalul atelierului, copiii ne-au încântat pe 
noi și pe cei prezenții la cumpărături în hipermarket, cu un moment muzical, iar ei 
au fost răsplătiți cu un „mucenic” dulce și o băutură răcoritoare.

15.03.2015 Cu prilejul debutului Lunii Pădurii (15 martie–15 aprilie), muze-
ografii Secţiei Ştiinţele Naturii au organizat o lecție interactivă în colaborare cu 
Liceul de Arte „I. Şt. Paulian” din Drobeta Turnu Severin. Lecţia desfășurată în 
cadrul liceului s-a finalizat cu un microrecital de pian, clarinet şi vioară susținut 
de câțiva dintre elevii participanți.

19.03.2015 Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei Secția Științele Naturii a organi-
zat Colocviul „O zi pentru apă, apă pentru generațiile viitoare” în cadrul Colegiul 
Tehnic de Transporturi Auto. Muzeografii secţiei au susţinut comunicări cu temele: 
„Apa în centrul ştiinţei” şi „Apa-simbolul vieţii”.

22.03.2015 În fiecare an la această dată, se sărbătorește Ziua Mondială a 
Apei, având ca temă anul acesta „Apa și dezvoltarea durabilă”.

= În cadrul Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier I de la Gura Văii muzeo-
graful Mariana Drăghia, a susținut o lecție interactivă cu tema „Apa, darul vieții” 
având ca parteneri elevii Școlii Gimnaziale „Petre Sergescu”.

= în cadrul hipermarketului Cora, muzeografii secției Științele Naturii au 
organizat o serie de evenimente care să marcheze această zi. În colaborare cu 
elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto, Școala Gimnazială „Alice Voinescu” 
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și Școala Gimnazială „Petre Sergescu” specialiștii muzeului au organizat expuneri 
interactive referitoare la domeniile în care se utilizează apa și modalitățile de eco-
nomisire ale acesteia. 

31.03.2015 Cu prilejul Zilei internaționale a păsărilor muzeografii Secţiei 
Științele Naturii au organizat o excursie tematică în colaborare cu elevii Colegiului 
Tehnic de Transporturi Auto coordonați de prof. Laura Filimon. Excursia tematică 
realizată pe malul râului Topolniţa a avut ca obiectiv observarea păsărilor în habi-
tatul lor natural.

22.04.2015 Cu ocazia Zilei Pământului, în cadrul Muzeului de Artă, Florina 
Diaconu, muzeograf Secția Științele Naturii, a susținut o expunere tematică la 
care au participat elevii cls. a VII-a de la Colegiul Național „Traian”.

16.05.2015 De 11 ani publicul românesc se bucură de o noapte în care muze-
ele din toată țara își deschid porțile cu evenimente și expoziții speciale pentru a 
celebra alături de alte mii de instituții similare din Europa, NOAPTEA MUZEELOR. 
Eveniment cultural, coordonat de Secția Relații Publice, Marketing Cultural 
și Pedagogie Muzeală a surprins publicul severinean anul acesta cu expoziția 
„Vâlnice din colecția M.R.P.F. Identitate. Tradiție și artă”, deschisă cu această oca-
zie, la Muzeul de Artă, iar odată cu lăsarea serii s-au putut viziona filme documen-
tare în aer liber.

18.05.2015 Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier a lansat anuarul DROBETA XXIV Seriile: Istorie-Arheologie, 
Etnografie, Științele Naturii, Pedagogie Muzeală, Conservare-Restaurare și Artă 
Plastică. Toate cele șase volume cuprind comunicările științifice prezentate în 
cadrul Simpozionului Internațional Drobeta desfășurat în perioada 25–26 sep-
tembrie 2014. Un aport deosebit în apariția seriilor l-au avut colaboratorii muze-
ului severinean, muzeografi, cercetători, cadre didactice, care au contribuit an 
de an, la ridicarea nivelului științific al revistei prin complexitatea temelor abor-
date, dar și prin rigurozitatea științifică a articolelor de specialitate. La acest 
eveniment, desfășurat în cadrul Muzeului de Artă, au participat reprezentanți ai 
unor muzee din țară, autori și colaboratori ai revistei DROBETA, cadre didactice 
din școlile severinene, precum și reprezentanți ai unor instituții partenere din 
municipiul Drobeta Turnu Severin: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, 
Arhivele Naționale – Filiala Mehedinți, Palatul Copiilor-Drobeta Turnu Severin, 
Biblioteca Județeană „I.G. Bibicescu”, Centru de Educație Incluzivă „Constantin 
Pufan”, etc.

22.05.2015 Cu prilejul Zilei Europene a Parcurilor, specialiștii Secției 
Științele Naturii au organizat, expoziția „1+1=1? Licheni din Ciucașul Mare” și o 
lecție interactivă la care au participat elevii clasei a IX-a de la Colegiul Național 
Pedagogic „Ștefan Odobleja”.

29.05.2015 Eveniment cultural desfășurat în cadrul Muzeului de Artă și dedi-
cat Zilei Internaționale a Copilului, coordonat de Secția Relații Publice, Marketing 
Cultural și Pedagogie Muzeală s-a desfășurat sub titlul „O lume minunată”. Muzeul 
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împreună cu Centrul Cultural „Nichita Stănescu” și Palatul Copiilor din Drobeta 
Turnu Severin au reușit să organizeze un moment artistic dedicat în exclusivitate 
copiilor. La acest eveniment au participat copii din școlile severinene, copii care 
de-a lungul anului ne-au fost parteneri în diferite proiecte educative, iar acum 
de ziua lor am dorit să-i răsplătim cu un moment artistic, muzică și dans, dar și 
cu un cadou „dulce” oferit din toată inima de managerul muzeului, d-na Doinița 
Mariana Chircu. 

Elevii Școlilor Gimnaziale nr.  3, „Constantin Negreanu” și Centrului de 
Incluziune „Constantin Pufan” au dansat și au cântat alături de dansatori și 
interpreți de muzică ușoară și populară, tot copii, creând o atmosferă de adevă-
rată sărbătoare în parcul Muzeului de Artă.

05.06.2015 Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, specialiștii Secției Științele 
Naturii au organizat expoziția temporară „Liliacul în peisajul mehedințean”. La 
acest eveniment, organizat în cadrul Muzeului de Artă, au fost invitați elevi ai 
Colegiului Economic „Theodor Costescu”, coordonați de prof. Marian Popescu. 
Prin intermediul unui concurs, elevii au descoperit particularitățile grupări-
lor vegetale în alcătuirea cărora intră Syringa vulgaris, liliacul. Șibliacurile din 
Cazanele Mari și Pădurea de liliac de la Ponoarele reprezintă zone de mare interes 
științific, peisagistic și estetic din județul Mehedinți.

26.06.2015 Expunere tematică Dunărea – fluviul care unește Europa pre-
zentată în cadrul Muzeului Hidrocentralei Porțile de Fier I, Gura Văii cu ocazia 
dublei sărbători, Ziua Dunării și Ziua personalului penitenciarelor din România. 
La această manifestare au participat persoane private de libertate, care au bene-
ficiat de un tur al muzeului și o vizită în sala turbinelor.

29.06.2015 Muzeografii Secției Științele Naturii au organizat colocviul 
interactiv „Peisaje danubiene” cu ocazia sărbătoririi Zilei Dunării, la care au 
participat reprezentanți ai instituțiilor cu preocupări legate de managementul și 
protecția apelor Dunării, dar și elevii ai Colegiului Tehnic de Transporturi Auto. 
Manifestări dedicate acestei zile se desfășoară în toate statele dunărene, pentru a 
marca dorința comună a acestora de a-și uni forțele în sprijinul protejării acestui 
fluviu unic în Europa. Colocviul a debutat cu un microrecital susținut de elevii 
Liceului de Arte „I.Șt. Paulian”.

30.08.2015 Biblioteca Centrului Cultural din Kladovo (Serbia) a organi-
zat conferinţa „Vizibilitatea patrimoniului cultural al Serbiei înscris în Lista 
Patrimoniului Mondial (UNESCO)” la care au fost invitaţi reprezentanţi ai insti-
tuţiilor de cultură şi de cercetare din Serbia, alături de reprezentanţii Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier. Preocupările muzeografilor, cercetătorilor privind înscri-
erea în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) a celor mai reprezentative elemente 
de patrimoniu din Serbia, precum şi problematica conservării „in situ” a acestora, 
au fost doar câteva dintre reperele acestei conferinţe. 

19.09.2015 Cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului Secția Relații Publice, 
Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală a organizat o masă rotundă cu tema „De 
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la meșteșug la industrie – Patrimoniu tehnic și industrial din România” la care 
au participat colegi muzeografi care au dezbătut probleme legate de protejarea 
unor ateliere sau făbricuțe existente în județul Mehedinți și care au funcționat în 
secolul trecut.

03.10.2015 Eveniment cultural organizat în Pavilionul Multifuncțional cu 
ocazia lansării Bistroului Cultural în cadrul Proiectului „MeSeRii locale partene-
riat pentru Meșteșugari și Servicii Rurale Locale”.

03.10.2015 Lansare de cartea „Istoria unei așezări dunărene” la Gârla Mare, 
autor Ion Stîngă, fost director al Muzeului Regiunii Porților de Fier. Cu această oca-
zie Secția Istorie – Arheologie, a organizat o expoziție temporară în cadrul căreia 
au fost expuse obiecte descoperite pe șantierul arheologic de la Gârla Mare, jud. 
Mehedinți.

27.11.2015 Lecție interactivă „Piramida trofică” susținută de muzeografii 
Secției de Științele Naturii copiilor de la clasa 0 din Școala „Alice Voinescu”, înv. 
Mihaela Popescu.

04.12.2015 Lansare de carte „Reprezentări antropomorfe neolitice din 
colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier”, autor Marin Neagoe, muzeograf în 
cadrul secției Arheologie-Istorie. Evenimentul a avut loc cu ocazia Târgului de 
iarnă, deschis în SC Severin Shopping Center, zona Moll. 

09.12.2015 Colindătorii la muzeu, eveniment desfășurat în cadrul Muzeului 
de Artă și la care au participat copiii din Florești însoțiți de preotul paroh din 
localitate.

IV. PROIECTE EDUCAȚIONALE
21–23.01.2015 Proiect educațional UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE inițiat 

de Mariana Drăghia, muzeograf în cadrul Muzeului Hidrocentralei, desfășurat în 
parteneriat cu Școala Gimnazială „Petre Sergescu”. Cu ocazia împlinirii a 156 de 
ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, Moldova și Țara Românească, unul 
dintre cele mai mari evenimente care au avut loc în istoria neamului românesc, 
Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat o serie de manifestări dedicate aces-
tui eveniment. Activitățile desfășurate în primele două zile au avut loc în cadrul 
școlii, acolo unde elevii cls. a III-a, înv. Aurelia Ghidel au participat la o expunerea 
tematică cu titlul „Ce știm despre Unire!” și la un atelierul de lucru intitulat „Hora 
bucuriei!”. Proiectul a continuat cu un program artistic desfășurat de această dată 
în cadrul Muzeului Hidrocentralei, iar la final copiii împreună cu părinții au bene-
ficiat de un tur al muzeului.

Școala altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
08.05.2015 Secția Etnografie și Artă populară a desfășurat programul 

educațional „Satul tradițional mehedințean văzut prin ochii copilului” în 
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parteneriat cu Școala Alice Voinescu. Elevii au primit informații despre satul 
mehedințean de la Florentina Pleniceanu, muzeograf coordonator și au vizitat 
împreună Muzeul Gheorghe Ionescu Șișești și centrul ceramic, ambele din comuna 
Șișești

08.05.2015 Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I, de la Gura Văii a avut 
porțile deschise pentru toții elevii din municipiul Drobeta Turnu Severin, din 
județ sau din țară. În jur de 1100 elevi au vizitat expoziția de bază a muzeului dar 
și sala turbinelor. Mariana Drăghia, muzeograf secția Istorie-Arheologie a inițiat 
un proiect educațional cu tema „Frumusețea satelor din Clisura Dunării” având ca 
parteneri Școala Gimnazială nr. 3. Elevii acestei școli au beneficiat de informații 
despre obiectivele turistice existente în Clisura Dunării, istoricul zonei, obiceiurile 
și portul popular al comunităților locale cât și despre flora și fauna Parcului natu-
ral Porțile de Fier.

6–10.05.2015 Muzeografii Secției Relații Publice, Marketing Cultural și 
Pedagogie Muzeală au organizat un eveniment mai special anul acest, în partene-
riat cu firma SC Happy Town SRL, desfășurat în Pavilionul Multifuncțional din Str. 
Independenței nr. 2 între orele 10,00 și 13,00. 

Doinița Mariana Chircu, managerul muzeului a deschis Școala altfel 
desfășurată anul acesta sub titlul „Trecut și prezent în educația mehedințeană”, 
prezentându-le elevilor și cadrelor didactice, programul activităților ce urmau a 
se desfășura în perioada 6–10 aprilie. 

Luni, 6 aprilie 2015, în cadrul programului „Meseriașii lui Apollodor” elevii 
Școlilor Constantin Negreanu, Alice Voinescu și ai Colegiului Național Pedagogic 
„Șt. Odobleja” din Drobeta Turnu Severin, au primit informații de specialitate 
de la Marin Neagoe, arheolog al muzeului, despre tehnica construirii podului lui 
Apollodor. În partea practică, elevii au construit piciorul podului lui Traian din 
mini-cărămizi folosind ca mortar o pastă ecologică. Pentru a se destinde atmo-
sfera copiii au dansat și au cântat, după care, tinerii animatori le-au prezentat 
piesa de teatru „Iepurașul și oul de aur”. La final toți copiii au primit baloane, 
diplome, dulciuri și face-painting.

Marți, 7 aprilie 2015, în cadrul programului „Insula Ada-Kaleh” copiii au 
fost introduși în tainele acestei insule dispărute, prin informațiile primite de la 
Varvara Măneanu, muzeograf Secția Etnografie și Artă Populară. În cadrul atelie-
rului practic copiii au construit din mini-cărămizi zidurile cetății Ada-Kaleh. Li s-a 
prezentat piesa de teatru „Iazmin și covorul fermecat”, iar la final, elevii Școlilor 
Gimnaziale nr.  15 și Petre Sergescu au dansat, au cântat și au fost răsplătiți cu 
baloane, diplome și face-painting.

Miercuri, 8 aprilie 2015 elevii Colegiului Național Pedagogic „Șt. Odoblejea” 
și ai Școlii Petre Sergescu au participat la atelierul „Tradițional și modern de 
Sfintele Paște” în cadrul căruia Florentina Pleniceanu, șef Secție Etnografie și Artă 
Populară le-a oferit informații despre tradițiile românilor. Copiii au pictat trei ouă 
gigant, au colorat planșe ce reprezentau oul pascal încondeiat. 
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Joi, 9 aprilie 2015, elevii Școlilor Gimnaziale nr. 3 și nr. 6 au participat la ate-
lierul de încondeiat ouă, atelier în care fiecare copil a primit câte un ou fiert, pe 
care l-a vopsit și l-a decorat.

Vineri, 10 aprilie 2015, a avut loc atelierul „Micul olar și ceramica de Șișești” 
în care copiii au decorat vase ceramice, folosind elemente geometrice, așa cum 
au învățat din prezentarea muzeografului Varvara Măneanu. 

Toate activitățile au fost animate cu muzică, dans și piese de teatru, iar la 
închiderea Școlii altfel copiii au avut o surpriză....patru personaje foarte îndrăgite 
de ei au venit să le ureze „Vacanță plăcută!” și să le ofere câte un pachețel cu 
dulciuri.

06-08.05.2015 Secția Istorie-Arheologie, prin Valeria Păunescu, a inițiat un 
proiect educațional „Turist în orașul meu” în parteneriat cu Școala Gimnazială 
nr.  6. Elevii acestei școli au primit informații despre monumentele istorice din 
municipiul nostru și totodată au vizitat unele dintre cele mai reprezentative și 
mai emblematice edificii.

06–17.06. 2015 Școala de vară – ediția a VI-a 
Luni, 6 iulie 2015, în cadrul Muzeului de Artă a avut loc deschiderea ofi-

cială a Școlii de vară – ediția a VI-a, de către managerul muzeului, doamna 
Doinița Mariana Chircu. Cei 90 de copii înscriși au participat la primul atelier 
„Story Centered Design”, colorând imagini cu secvențe din cele mai cunoscute 
povești, decupând personaje de poveste și creând alte povești. Desenele copi-
ilor au fost expuse pe mai multe panouri, constituind o microexpoziție. Voia 
bună, cântecul și dansul au fost nelipsite în cele trei ore petrecute de copii la 
Muzeul de Artă.

Marți în cadrul „Atelierului de folclor”, Secția Etnografie și Artă Populară a 
Muzeului Regiunii Porților de Fier a invitat un meșter olar din comuna Șișești, 
renumit centru ceramic al județului Mehedinți, care i-a învățat pe copii tainele 
olăritului. Doamna Anica Ganțu, referent cultural, le-a prezentat componența 
costumului popular și i-a învățat pe copii să toarcă. Cei mici au modelat și au pic-
tat vase ceramice.

Miercuri în cadrul atelierului „Micul arheolog” muzeografii Secției Istorie-
Arheologie le-au prezentat copiilor informații despre alimentația și veșmintele 
purtate de strămoșii noștri dacii și romanii. Cei mici au colorat planșe ce repre-
zentau obiecte de vestimentație romană și au construit din piese tip LEGO câteva 
obiective istorice din orașul nostru.

În fiecare zi copiii au fost răsplătiți cu o piesă de teatru, dulciuri și face-painting.
Joi în cadrul Atelierului de științele naturii copiii au avut la dispoziție 

materiale ilustrate, iar prin desen şi culoare, muzeografii au reușit să-i învețe 
pe aceștia câteva lucruri esențiale despre flora și fauna Parcului natural Porțile 
de Fier. Materialele ilustrate cu toate aceste plante și chiar mai multe, au fost 
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colorate de copii și au fost expuse alături de imaginile de dimensiuni mari aflate 
în miniexpoziția etalată în parcul muzeului. În continuare, copiii au fost inițiați 
în arta ornamenticii florală. La final animatorii le-au prezentat copiilor, așa cum 
au făcut de fiecare dată spre sfârșitul activităților, o piesă de teatru care de data 
aceasta a purtat numele „Trifoiul cu patru foi”. Atelierul s-a încheiat cu o ședință 
de face-painting

Vineri a avut loc închiderea Școlii de vară. Pentru acest eveniment copiii au 
fost îmbrăcați în robe, ca niște adevărați absolvenți. Managerul muzeului le-a 
mulțumit copiilor că și-au petrecut o săptămână din vacanța lor la muzeu, le-a 
înmânat o diplomă de participare și un CD cu cele mai frumoase momente sur-
prinse în timpul desfășurării Școlii de vară.

Pentru că pe parcursul Școlii de vară s-au legat prietenii între copii și pen-
tru că era ultima zi pe care o petreceau împreună, animatorii firmei Happy Town 
le-au organizat o petrecere surpriză la care au fost invitați Mini și Mickey mouse, 
două personaje foarte îndrăgite de copii.

10.10–12.11.2015 Proiectul cultural „Povestea Porților de Fier”
Muzeul Regiunii Porților de Fier în parteneriat cu Liceul de Arte I. „Șt. Paulian” și 

SC Happy Town SRL implementează proiectul cultural „Povestea Porților de Fier”, 
proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În cadrul acestui 
proiect, în perioada 10.10.2015–12.11.2015, se desfășoară atelierul de creație artis-
tică și prezență scenică și atelierul de creație plastică. În cadrul atelierului de 
creație artistică și prezență scenică, tinerii participanți au primit informații deta-
liate despre patrimoniul natural al Muzeului Regiunii Porților de Fier și al Defileului 
Porțile de Fier. Au fost selectate cele mai importante elemente naturale patrimo-
niale pentru a crea rolurile din Povestea Porților de Fier, pornind de la noțiunile 
de bază ale patrimoniului natural. Adaptarea rolurilor în limbaj de poveste, astfel 
încât să fie transmise corect informațiile despre patrimoniul natural, precum și 
interpretarea rolurilor din Povestea Porților de Fier sunt câteva dintre activitățile 
acestui atelier de creație. În cadrul atelierului de creație plastică, au fost ana-
lizate aspectele morfologice, ecologice, etologice ale elementelor naturale patri-
moniale selectate în vederea realizării decorului tridimensional și personalizării 
costumelor personajelor din Povestea Porților de Fier. Personalizarea costumelor 
cât și realizarea schițelor pentru decorul tridimensional al Poveștii Porților de Fier 
sunt activități premergătoare spectacolului Povestea Porților de Fier. Proiectul 
s-a încheiat cu un spectacol susținut în sala de spectacol a Casei Tineretului.

08–11.12.2015 Proiect Școala de iarnă OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ
Secția Relații Publice, Marketing Cultural și Pedagogie Muzeală a Muzeului 

Regiunii Porților de Fier în colaborare cu S.C. Happy Town SRL a organizat un 
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eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă „Obiceiuri și tradiții de iarnă”. Evenimentul 
a constat în trei ateliere de lucru susținute în cadrul Muzeului de Artă și o festivi-
tate de premiere desfășurată în Carrefour (Zona Mall). 

Primul atelier „Nuielușa fermecată” a constat în realizarea unor nuielușe și 
sorcove folosind ca materiale auxiliare hârtia creponată. La acest atelier au parti-
cipat, începând cu ora 12,00, elevii clasei a III-a, coordonați de înv. Milica Boboșa 
din Școala Gimnazială nr. 3, iar de la orele 14,00 au fost prezenți, elevii clasei a 
IV- a, coordonați de înv. Liliana Boeți din cadrul Școlii „Regele Mihai I”. Copiii au 
primit informații despre obiceiul popular românesc practicat pe 1 ianuarie în care 
se folosește sorcova confecționată dintr-un băț și din hârtie colorată. 

La cel de-al doilea atelier intitulat „Brăduț, brăduț, drăguț!” au participat 
elevii Școlii Gimnaziale „Alice Voinescu”, care au realizat de această dată, felici-
tări și ornamente de Crăciun. Începând cu ora 12,00, au fost prezenți în cadrul 
Muzeului de Artă elevii de la grupa „0” coordonați de înv. Mihaela Popescu, fiind 
urmați la orele 14,00 de elevii clasei a V-a, coordonați de prof. Lidia Neagu. În rea-
lizarea ornamentelor de Crăciun s-au folosit crenguțe și conuri de brad, lumânări 
și fundițe colorate. La finalul fiecărui atelier, copiii au plecat spre casă cu obiec-
tele realizate la muzeu (nuielușe, sorcove, felicitări sau ornamente de Crăciun).

Cel de-al treilea atelier „Mireasmă de pâine caldă” a constat în frământarea 
aluatului de pâine pentru realizarea covrigilor și colindeților specifici sărbăto-
rilor de iarnă. La acest atelier au participat elevii clasei a IV-a, coordonator înv. 
Aurelia Ghidel de la Școala Gimnazială „Petre Sergescu”, dar și copii din Centru 
de Incluziune „Constantin Pufan”, care la finele atelierului, au putut mânca din 
produsele realizate.

Vineri, 11 decembrie 2015 la ora 16,00 în Carrefour a avut loc serbarea „Uite 
vine Moș Crăciun!” în cadrul căreia au fost premiați elevii prezenți la celor trei 
ateliere, elevii care ne-au fost alături în activitățile întreprinse de-a lungul anului, 
dar și elevii Liceului de Arte „I. Șt. Paulian” partenerii noștri în proiectul „Povestea 
Porților de Fier”. 

Cu această ocazie cadrele didactice care ne-au sprijinit în realizarea 
activităților cultural educative pe parcursul întregului an 2015, au fost premi-
ate cu diplome și materiale publicitare. Copiii din cadrul Palatului Copiilor din 
Drobeta Turnu Severin ne-au încântat cu colinde autentice românești, dar și cu 
melodii din repertoriul internațional. La spectacol au fost invitații Moș Crăciun cu 
cele două Crăciunițe.
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„HAI SĂ FACEM UN CASTEL!” – ATELIERE DE 
BRICOLAJ LA MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ

Daniela Voitescu1

ALLONS CONSTRUIRE UN CHATEAU! – ATELIERS DE 
BRICOLAGE AU MUSEE NATIONAL PELES

Le Musée National Peleş se propose de contribuer pleinement au développe-
ment culturel et éducationnel des enfants et des jeunes gens, par l’organisation 
en partenariat, des programmes de vacances culturelles, des cours concernant 
les droits des enfants et d’autres activités captivantes. Ces programmes offrent 
aux enfants l’occasion de se découvrir de nouvelles passions, le bricolage et le 
recyclage créatif et encouragent le développement de ces activités en famille.
Mots clé: château, Peleş, bricolage, éducationnel 

Cuvinte cheie: castel, Peleş, bricolaj, educaţional

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 410 000 de vizitatori anual, din care 45% sunt copii.

Despre castelele de la Sinaia. Castelul Peleş a fost reședința de vară a 
primului cuplu regal din România, Carol I de Hohenzollern Sigmaringen şi 
Elisabeta de Wied. Construit între anii 1875–1914, în stilul Renaşterii germane, 
castelul a fost dotat cu tot ceea ce era nou în știință şi tehnică la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, fiind dotat cu: electricitate, apă curentă, canalizare, lift electric, 
sistem dual de încălzire, cu calorifere şi prin inducție de aer cald prin pereţi şi 
podele etc.

Castelul Pelişor a fost reședința de vară a cuplului regal Ferdinand şi Maria.
Construit între anii 1899–1902, după planurile arhitectului ceh Karel Liman, 

castelul reia în arhitectura exterioară elementele stilului Neor Renaştere germană.
Obiectivul general. Muzeul îşi propune să contribuie din plin la dezvoltarea 

1 muzeograf, șef secție Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale, Muzeul Național Peleș, 
Sinaia e-mail:danavoitescu@yahoo.com
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culturală şi educaţională a copiilor şi a tinerilor, prin organizarea în parteneriat a 
unor programe de vacanţă culturale, unor cursuri despre drepturile copiilor şi a 
altor activităţi captivante.

Obiectivul specific. Proiectul oferă copiilor ocazia de a-şi descoperi noi pasi-
uni, bricolajul și reciclatul creativ şi încurajează desfăşurarea acestor activităţi în 
familie. 

Activităţi specifice: 
1. vizitarea Castelelor Peleş şi Pelişor, 
2. construirea unui castel în miniatură folosind un kit realizat de părinţi, 
3. recondiţionarea unui mobilier de gradină din materiale reciclate (paleţi din 

lemn).
Rezultate anticipate:
– creşterea numărului de vizitatori la Castelul Pelişor;
– formarea unei oferte culturale diversificate pentru familiile cu copii care 

vizitează muzeul;
Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului sunt reprezentate de elevii de de 

la şcolile din Sinaia şi Buşteni, însoţiţi de cadre didactice şi părinţii cu copii din 
ciclul primar, aflaţi în vizită la muzeu.

Organizarea atelierelor are loc în ziua respectivă şi se valorifică spaţiul din 
curtea interioară a Castelului Peleş unde se amplasează mesele de lucru şi sca-
une. Atelierele sunt specifice etapelor activităţilor şi constau în:

1. confecţionarea kiturilor;
2. asamblarea paleţilor.
Atelier 1. Confecţionarea kit-urilor: activităţile avute în vedere sunt realiza-

rea desenelor părţilor componente ale unui castel stilizat, pe bucăţi de polistiren 
extrudat, apoi decuparea pe contur, cu traforul, urmată de lipirea părţilor compo-
nente şi pictarea ansamblului.

La această activitate participă părinţii însoţitori şi elevii începând de la vârsta 
de 12 ani, care pot mânui aparatele de traforaj, împreună cu copiii de vârstă mică, 
pentru pictură. 

Atelier 2. Recondiţionarea unui mobilier de grădină din lemn: părţile com-
ponente ale acestui mobilier (masă) sunt obţinute în prealabil prin dezmembra-
rea paleţilor din lemn, operaţie realizată în prealabil de personalul muzeului, la 
etapa de organizare a atelierelor.

Participanții asamblează masa din lemn, apoi o lustruiesc şi o vopsesc.
La final, toţi copiii pot lua acasă macheta realizată, primesc o diplomă de 

participare, iar cadrele didactice primesc o adeverinţă de participare din partea 
muzeului.

Durata activităților: 3 ore.
Parteneri: Centrul Cultural Palamari, DREMEL-firmă americană renumită 

pentru uneletele rotative, Policolor, TEMAD.
Materiale și ustensile folosite: polistiren extrudat pe suport MDF, paleţi din 
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lemn, tempera, Dremel Glue, staţia de traforaj Dremel Moto Saw, pistolul de lipit 
Dremel Glue Gun. 

Evaluarea proiectului: s-au înscris 200 vizitatori în cadrul proiectului, dar 
numai 70 au participat la ateliere, dintre care 40 copii cu vârste cuprinse între 
4–15 ani.

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 învă-
ţare cu suport didactic şi să devină în timp o modalitate de dezvoltare a unei prie-
tenii de durată între muzeu şi şcoala ». (Teodor Calciu, director, Şcoala Principesa 
Maria, Sinaia)

Replicabilitatea proiectului: proiectul Hai sa facem un castel! se bazează pe 
posibilităţile interne ale Muzeului Naţional Peleş şi disponibilitatea directorilor şi 
cadrelor didactice ale şcolilor din Sinaia.

Gradul de accesibilitate al proiectului este ridicat, iar un astfel de proiect 
dinamizează viaţa culturală în plan local şi prin diversitatea activităţilor pe care le 
desfăşoară în relaţie directă cu publicul vizitator de muzeu, propunând activități 
atat extracurriculare, precum şi familiale.
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Afișul proiectului
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La traforaj

j
Asamblarea machetei
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Atelierul la final


