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ACTIVITATEA DE PEDAGOGIE MUZEALĂ 
„MAMIFERE DIN COLECȚIILE MUZEULUI”

Daniela-Ramona Botoș1, Lucia Pop2

MUSEUM PEDAGOGY CTIVITY „MAMMALS FROM 
THE MUSEUM’S COLLECTIONS”

The „Mammals from the Museum’s Collections” activity was organized on 
February 2016 within the „Museum closer to you” pedagogy program. It was car-
ried out together with the educational project called „My non-talkative friend”, 
which took place according to the collaboration protocol concluded with the 
Arlecchino Kindergarten of Târgu-Mureş.
It is part of the cycle of activities carried out by museum specialists, outside 
the museum – within educational institutions, in this case, at the „Arlecchino” 
kindergarten of Târgu-Mureş.
The activity followed the structure of other museum pedagogy activities carried 
out by the Department of Natural Sciences: a videoprojection and a museum 
pedagogy workshop, both of which were didactic supports for the activity.
Keywords: pedagogy program, didactic supports, mammals

Cuvinte cheie: program de pedagogie muzeala, suporturi didactice, mamifere

Introducere
Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș a demarat, 

începând cu anul 2015, Programul de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape 
de tine”, dedicat publicului celui mai numeros și fidel al Muzeului, copiii și elevii 
(Fig. 1). 

Programul, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 
urmărește valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de programa școlară, 
de nivelul de dezvoltare psihică și intelectuală a copiilor și elevilor, precum și în 
funcție de unele evenimente ecologice. El urmărește, de asemenea, perceperea 
1 Șef Secție, Muzeul de Științele Naturii Târgu-Mureș, e-mail: botos.dana@gmail.com
2 Profesor, Grădinița cu Program Prelungit „Arlecchino”, Târgu-Mureș, e-mail: lucia_pop 21@

yahoo.com 
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muzeului ca resursă educațională alternativă, care să le dezvolte copiilor și elevi-
lor competențe și cunoștințe de specialitate.

Activitatea „Mamifere din colecțiile Muzeului”, a fost organizată în cadrul 
Programului de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape de tine”, în luna 
februarie 2016. Ea s-a realizat împreună cu Proiectul educațional concurs 
„Prietenul meu necuvântător”, care se desfășoară conform protocolului de cola-
borare încheiat cu Grădinița cu Program Prelungit „Arlecchino” din Tîrgu-Mureș.

Face parte din ciclul de activități desfășurate de către specialiștii muzeului, în 
afara spațiului muzeal – în instituțiile de învățământ, în cazul acesta, la Grădinița 
cu Program Prelungit „Arlecchino” din Tîrgu-Mureș.

Activitatea a urmat structura activităților de pedagogie muzeală desfășurate 
de Secția de Științele Naturii: o videoproiecție și un atelier de pedagogie muzeală, 
ambele constituindu-se în suporturi didactice ale activității.

Materiale și metode
Activitatea a fost organizată în colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit 

„Arlecchino” din Tîrgu-Mureș, reprezentată de către doamna prof. Lucia Pop și 
de către doamna prof. Zenaida Mărginean, care au coordonat un număr de 40 de 
preșcolari, din grupa mijlocie și din grupa mică. 

Activitatea s-a realizat împreună cu Proiectul educațional concurs „Prietenul 
meu necuvântător”, care se desfășoară conform protocolului de colaborare înche-
iat cu Grădinița cu Program Prelungit „Arlecchino” din Târgu-Mureș.

Prin activitățile de pedagogie muzeală desfășurate în cadrul grădinițelor, se 
urmărește:

– creșterea vizibilității muzeului în comunitate;
– atragerea copiilor spre activitățile muzeale și transformarea muzeului într-

un colaborator al grădinițelor;
– formarea apetitului și reflexului pentru activitățile de pedagogie muzeală;
– potențarea competențelor și capacităților teoretice și practice ale copiilor;
– asigurarea unei oferte educative inedite, ca alternativă a celei realizate în 

grădinițe.
Scopul activității „Mamifere din colecțiile Muzeului” a fost cunoașterea unui 

mamifer carnivor, care se regăsește și în colecția de mamifere a Muzeului – leul, 
precum și a altor 3 mamifere din aceeași familie (tigrul, leopardul, râsul – dintre 
care ultimul trăiește și în România, având statut de ocrotire).

Competențele specifice urmărite de Muzeu, au fost cele specifice pentru 
disciplina „Zoologie”, din programa pentru gimnaziu, adaptate pentru preșcolari, 
la care s-au adăugat cele din domeniul Științe, prin activități de „Cunoașterea 
mediului”, precum și cele din domeniul Om și societate, prin activitatea de abili-
tate practică, din curriculumul pentru preșcolari:

– identificarea unor grupe şi specii de animale;
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– recunoaşterea alcătuirii generale a unui mamifer;
– stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
– stabilirea relațiilor între tipurile de comportament şi procesul de adaptare 

a organismului la mediu;
– utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de 

comunicare;
– confecționarea unui animal după modelul prezentat.
Domeniul Om și societate cuprinde activități prin care se urmărește să se 

aplice reguli şi norme de comportare civilizată, atât în grădiniță, cât și în muzeu, 
în condiţii concret situaţionale, copiii putându-și exprima emoţiile, sentimentele, 
trăirile. De asemenea, în cadrul acestui domeniu educațional, muzeul permite 
desfășurarea activităților de abilități practice.

Au fost utilizate cu predilecție metode activ-participative, precum: 
conversația euristică, învățarea prin descoperire, problematizarea, învățarea cu 
ajutorul modelelor (naturale și logice).

Activitatea a urmat structura activităților de pedagogie muzeală desfășurate 
de Secția de Științele Naturii: o videoproiecție și un atelier de pedagogie muzeală, 
ambele constituindu-se în suporturi didactice ale activității.

Videoproiecția „Animale sălbatice” a fost prezentată în sala de grupă de la 
grădiniță (destinată activităților instructiv-educative) amenajată pentru activități 
didactice (dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, laptop și un colț tema-
tic – cu imagini despre animale sălbatice, enciclopedii, mulaje de plastic și pluș) 
(Fig. 2).

Activitatea a fost structurată astfel: încadrarea sistematică a animalu-
lui (= pisici mari), mediul și modul de viață al mamiferului, alcătuirea corpului, 
locomoția, reproducerea, dușmanii, noțiuni de etologie.

S-au folosit, ca modele didactice:
– imagini ale animalelor;
– reconstituiri ale animalelor, din pluș și mulaje din plastic, pentru obser-

varea alcătuirii corpului mamiferelor, cu accent pe caracterele de diferențiere: 
„favoriții” râsului, precum și smocurile negre de păr din vârful urechilor; roze-
tele de pete negricioase ale leopardului; dungile negre ale tigrului; coama leului 
(Fig. 3). 

Activitatea de pedagogie muzeală a constat în învățarea cu ajutorul modele-
lor: preșcolarii au confecționat animalul (leu) după modelul oferit, prin tehnica 
colajului (din hârtie) și, de asemenea, au reconstituit imagini ale animalelor (râs, 
leopard, tigru, leu) cu ajutorul modelelor logice (piese de puzzle) (Fig. 4, 5).

În etapa următoare, copiii au vizitat din nou Secția de Științele Naturii din 
cadrul Muzeului Județean Mureș, unde, familiarizați deja cu caracterele generale 
ale mamiferelor, au desfășurat și alte activități:

– au „descoperit” și admirat și alte mamifere, în expozițiile muzeului – au 
învățat, deci, pe baza modelelor naturale;
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– au trecut dincolo de ușile închise ale depozitelor muzeale, unde conserva-
torii și restauratorii muzeului le-au prezentat mijloacele și metodele de conser-
vare a bunurilor culturale mobile, respectiv a mamiferelor naturalizate, inclusiv 
pielea și craniul de leu care urmează să fie restaurate.

Concluzii 
Activitatea, prin colaborarea devenită firească și reflexă, între Secția de 

Științele Naturii și unități școlare, și-a atins obiectivele prioritare și comune: 
implicarea şi participarea conştientă şi activă a elevului la propria formare.

Activităţile educative comune, integrarea activităţilor muzeu-şcoală, sporesc 
prestigiul amândurora, ameliorează, nuanțează şi optimizează metodele didac-
tice. În acest sens, considerăm că este recomandată nuanțarea și particularizarea 
ofertei educative a unei instituții muzeale și nu reluarea anostă a cunoștințelor 
curriculare. 
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Fig. 1: Afișul evenimentului

   
Fig. 2: Aspecte din timpul videoproiecției „Animale sălbatice”

    
Fig. 3: Modele didactice
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Fig. 4: Aspecte din timpul desfășurării ateierului de pedagogie muzeală

    

   
Fig. 5: Puzzle
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL COPIILOR 
„FILOFTEIA LĂCĂTUŞU” EDIȚIA A IV-A, 

HOREZU, JUDEȚUL VÂLCEA, 4 MARTIE 2017

Catană Ion1

THE NATIONAL CHILD FESTIVAL „FILOFTEIA LĂCĂTUŞU” 
EDITION IV, HOREZU, VÂLCEA COUNTY, 4 MARCH 2017

On March 4, 2017, four decades have been commemorated since the eminence 
of the artist Filofteia Lăcătuşu, former soloist of the „Doina Gorjului” Artistic 
Ensemble in Târgu Jiu.
On this occasion, the 4th edition of the National Folklore Festival of Children 
„Filofteia Lăcătuşu” was hosted by the “Constantin Brâncoveanu” Culture 
House from Horezu.
30 contestants from Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Hunedoara, Olt and Bucharest 
counties participated in this event, all elected following the preselections orga-
nized between 21–23 February, in Târgu-Jiu, Balș and Horezu.
Keyword: festival, artist, Filofteia Lăcătușu

Cuvinte cheie: festival, artist, Filofteia Lăcătușu

În 4 martie 2017, s-au comemorat patru decenii de la trecerea în eternitate 
a artistei Filofteia Lăcătușu, fost prim solist al Ansamblului Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” din Târgu Jiu. 

La festival au participat copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. Înscrierea 
concurenților s-a făcut la Biroul de relații cu publicul al Muzeului Județean Gorj 
„Alexandru Ştefulescu” și la Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din orașul 
Horezu, județul Vâlcea. Concurenții din alte localități și județe au solicitat înscri-
erea și confirmarea acesteia la telefon 0763/838.203 sau la adresa de e-mail: 
bdmedia44@yahoo.com. 

În perioada 20–26 februarie 2017, pentru acest festival, s-a susținut proba de 
1 Conservator general, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, Târgu-Jiu, 

e-mail:ioncatana@gmail.com
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preselecție în localitățile de unde au provenit cei mai mulți concurenți, comuni-
cate prin mesaj telefonic. Probele concursului sunt: o doină (live), maxim două 
strofe; un cântec la alegere (cu negativ), maxim 3:40 minute. Juriul penalizează 
pe cei care nu respectă aceste cerințe obligatorii. 

Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Folclor al Copiilor „Filofteia 
Lăcătușu” s-a desfășurat sâmbătă, 4 martie, găzduită de Casa de Cultură 
„Constantin Brâncoveanu” din Horezu. 

Președintele juriului a fost interpreta Nina Predescu. Pe scena festivalului au 
mai urcat, pentru a comemora 40 de ani de la trecerea în eternitate a Filofteiei 
Lăcătușu, pe lângă Nina Predescu, și Nicoleta Lăcătușu, Maria Corlan Mischie, 
Emilia Drăgotoiu Nanu, Angelica Mirea, Sica Rusu Durlai, Nelu Ciocan, Elena 
Popescu Lăzăroiu, Neluțu Trandafir, Alina Darap, Ana Maria Nițu, Luiza Ciudin, 
Roxana Croitoru, Adnana Dinea, Cristina Ciortea, Mara Vătavu și Andrada Betej. 
Momente poetice a oferi Dorel Dobre Delagorj.

Cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Folclor al Copiilor „Filofteia 
Lăcătușu” s-a încheiat cu succes. Anul acesta, Trofeul Festivalului a fost acordat 
unei tinere concurente din Olt, însă pe lista marilor câștigători se află și o repre-
zentantă a județului Gorj.

La această a IV-a ediție a manifestării au participat 30 de concurenți din 
județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Hunedoara, Olt și din municipiul București, toți 
aleși în urma preselecțiilor organizate în perioada 21–23 februarie, la Târgu-Jiu, 
Balș și Horezu. „Festivalul a fost una dintre cele mai mari reușite ale echipei mele, 
asta și datorită faptului că de această dată acești copii care au ajuns pe scena de la 
Horezu au trecut printr-o selecție riguroasă și au ajuns acolo cei mai buni dintre cei 
buni. Spectacolul-concurs a început la ora 12.00. Totul a mers bine. Toată lumea de 
acolo, de la Horezu, în frunte cu domnul primar Nicolae Sărdărescu și domnul vice-
primar Gheorghe Ogrezeanu, a fost mereu alături de noi, pe parcursul întregii mani-
festări, care s-a încheiat la ora 17.00, în acest interval fiind inclus și recitalul artiștilor 
invitați. A fost o zi minunată. Sala a fost aproape plină de părinți, de oameni din 
Horezu, de iubitori de folclor, de profesori. (…) Ceea ce este foarte important este 
că acești copii s-au simțit foarte bine, oamenii mari au avut o bucurie de nedescris 
în urma a ceea ce au văzut pe scenă, iar juriul și-a făcut datoria și au ales ordinea 
exactă în funcție de valoarea interpretativă a copiilor”, a declarat Dorin Brozbă, 
realizatorul festivalului.

Misiunea dificilă pentru juriu
Marele Premiu și Trofeul Festivalului „Filofteia Lăcătușu” au fost acordate 

Valentinei Vasia Oprea, o copilă în vârstă de 14 ani, din orașul Balș, județul Olt. 
Premiul I a revenit Constantinei Cornelia Orleanu (13 ani), din Turceni, Premiul II 
Dianei Monete (14 ani), din Valea Mare, județul Olt, iar Premiul III Ioanei Șandru 
(14 ani), din Mateești, județul Vâlcea. Pe lângă aceste patru premii, au mai fost 
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acordate și patrusprezece premii speciale, după cum urmează: Premiul Special 
pentru Popularitate – Diniță Ștefan (7 ani, Balș, Olt), Premiul Special „Mara 
Vătavu” – Drăguțescu Izabela (10 ani, Târgu-Jiu), Premiul Special „Sindicatul 
SMEO” – Popescu Andreea Denisa (10 ani, Slatina, Olt), Premiul Special „Dorel 
Dobre” – Tîlvescu Fabian (11 ani, Drăguțești), Premiul Special „Casa de Cultură 
Constantin Brâncoveanu Horezu” – Mitran Melinda (12 ani, Rovinari), Premiul 
Special al Juriului – Buzurin Roberta (12 ani, Balș, Olt), Premiul Special „Tinere 
Speranțe Gorjene” – Platzner Maria Fernanda (12 ani, Târgu-Jiu), Premiul Special 
„Asociația Doruleț din România” – Boengiu Ingrid (13 ani, București), Premiul 
Special pentru Autenticitate – Cavala Denisa (14 ani, Rovinari), Premiul Special 
„Proredrum Târgu-Jiu” – Dabelea Sabina Nicoleta (12 ani, Stănești), Premiul 
Special al familiei Filofteiei Lăcătușu – Dumitrașcu Nicole Cristinne (13 ani, 
Slobozia, Ialomița), Premiul Special „Aslplan Târgu-Jiu” – Grigore Florina (14 ani, 
Vulcan, Hunedoara), Premiul Special „Nina Predescu” – Predescu Ana Maria (14 
ani, Negoești, Mehedinți) și Premiul Special „Ioan Fugaru” – Bălan Elena Mihaela 
(13 ani, Rovinari). De asemenea, au mai fost acordate și douăsprezece premii de 
onoare. Acestea au fost revenit următorilor concurenți: Constantin Mălina Nicoleta 
(11 ani, Rovinari), Popovici Andra Elisa (8 ani, Balș, Olt), Diță Ștefania Alexia (10 
ani, Râmnicu-Vâlcea), Zaharia Mihaela (10 ani, Peșteana, Gorj), Pațanghel Roxana 
Gabriela (10 ani, Balș, Olt), Frigură Andreea Carina (11 ani, Horezu, Vâlcea), Anuța 
Mădălina (10 ani, Târgu-Jiu), Racoviceanu Andra Maria (11 ani, Balș, Olt), Roșu 
Andra Nicol (12 ani, Balș, Olt), Ungureanu Laura Ionela (13 ani, Scoarța), Mihai 
Alina Maria (14 ani, Potcoava, Olt) și Popescu Maria Violeta (14 ani, Dragotești). 
Numărul mare de premii acordate se datorează tocmai talentului participanților, 
care a făcut ca misiunea juriului să fie una destul de dificilă. „Acea fetiță de la Balș, 
Olt, care a și câștigat Marele Premiu, are o voce excepțională și juriul a votat-o în 
unanimitate, fără niciun fel de comentarii. Am dat și foarte multe premii speciale; 
practic am fost siliți să dăm atâtea premii speciale și juriul a fost pus în încurcă-
tură, mai puțin cu câștigătoarea Marelui premiu, unde, după cum spuneam, nu a 
fost niciun fel de reținere de a i se acorda punctajul cel mai mare”, a precizat Dorin 
Brozbă.

Un nou festival ce va purta numele Filofteiei Lăcătușu
Autoritățile locale din Horezu au fost atât de încântate de talentul 

concurenților încât au propus realizatorilor festivalului ca de la anul să mai orga-
nizeze încă un festival care să poarte numele marii artiste, un festival dedicat 
tinerilor. „Datorită acestui succes frumos al copiilor, autoritățile din orașul Horezu 
ne-au propus ca la toamnă să organizăm prima ediție a festivalului mare „Filofteia 
Lăcătușu”, adică al tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, ceea ce este o 
satisfacție extraordinară a noastră, a celor care ne ocupăm de copii. Bineînțeles că 
noi am acceptat acest lucru și din toamnă Filofteia Lăcătușu va avea și un festival 
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mare, așa cum merită această renumită artistă. De anul viitor, Primăria și Consiliul 
Local și-au propus ca primăvara, în martie, să organizeze festivalul copiilor, iar 
toamna, probabil în septembrie sau octombrie, Festivalul „Filofteia Lăcătușu” 
pentru seniori. Autoritățile de acolo au fost entuziasmate de ceea ce au văzut, a 
fost o manifestare reușită cum, din spusele dumnealor, nu prea au întâlnit acolo, 
la Horezu, iar asta nu datorită faptului că am organizat-o noi, ci datorită acestor 
tinere valori ale cântecului popular românesc, care s-au întrecut în cântece deose-
bite, în port popular deosebit, adaptat zonei din care proveneau”, a mai precizat 
realizatorul festivalului.

Amintiri despre Filofteia Lăcătușu, povestite de Sica Rusu Durlai
Această ediție a Festivalului „Filofteia Lăcătușu” a fost una specială, anul 

acesta împlinindu-se 40 de ani de la trecerea în neființă a artistei. Tocmai de 
aceea, printre invitații speciali care au participat la eveniment s-a numărat și 
Sica Rusu Durlai, prietenă apropiată a artistei și colegă de scenă a acesteia. „Ne-a 
bucurat prezența binecunoscutei Sica Rusu Durlai, artistă care a evoluat la „Doina 
Gorjului” vreme de 35 de ani, prietenă apropiată a Filofteiei și colegă de scenă cu 
aceasta vreme de ani buni, până la sfârșitul artistei din viață, în 1977. Dumneaei a 
povestit copiilor, înainte de a-și prezenta recitalul, lucruri frumoase despre Filofteia 
și bineînțeles că toată lumea a fost entuziasmată să afle de la cineva contempo-
ran cu Filofteia lucruri neștiute de marele public, dar care au fost bine primite și 
aplaudate de publicul spectator de acolo, din sala Casei de Cultură „Constantin 
Brâncoveanu” din Horezu, cum m-aș bucura să avem și în județul Gorj. Sunt convins 
că s-ar bucura și copiii și artiștii Gorjului”, a mai spus Dorin Brozbă.
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Copiii participanți, aducând un pios omagiu celei care a fost Filofteia Lăcătuşu.
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Juriul Festivalului: Nina Predescu, Daniel Ijac, Nicoleta Lăcătușu, Emil Lăcătușu, Angelica 
Mirea, Elena Păunescu, Maria Corlan Mischie, Mara Vătavu, Dragoș Predoiu Și Vasile Daju 

Concurenţii, la început
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O parte din concurenți…O parte din concurenți…
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Momentul decernării marelui premiu

Festivitatea de premiere
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CALIGRAFIE – UN PROIECT, O EXPOZIȚIE

Monica Cîrstea1

CALLIGRAPHY – A PROJECT, AN EXHIBITION

In June 2017, Prahova County Museum of History and Archaeology organized an 
exhibition dedicated to an interesting educational project named „Calligraphy 
– the art of writing”. The exhibition’s name was „Illustrations from words – exhibi-
tion of calligraphy”.
The motivation of the project was that in the 21st Century, when people are in a 
hurry, living on „fast forward”, the letters written on paper are more and more 
rare and hand writing became obsolete. So, calligraphy has long been forgot-
ten. The project materialized pupils’ creativity and talent and, as a result, they 
developed a personal calligraphic writing style.
The calligraphy is not just beautiful hand writing, but a form of relaxation and, in 
the same time, it means emotion, because words are connecting people. Hand 
writing is impregnated with everyone’s personality because it is unique and 
personal. 
Keywords: calligraphy, educational project, exhibition, hand writing, creativity. 

Cuvinte cheie: caligrafie, proiect educațional, expoziție, scris de mână, 
creativitate.

Expoziția lunii iunie din anul 2017 organizată în cadrul Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova a fost dedicată unui proiect educațional intere-
sant, numit „Caligrafia – arta scrisului”’. Proiectul a stat la baza expoziției cu titlul 
„Ilustrații din cuvinte – expoziție de caligrafie”. De ce interesant?, deoarece a rea-
dus în atenția elevilor de liceu caligrafia – arta de a scrie frumos, de mână, într-un 
secol, XXI, în care această artă a fost înlocuită de către noile tehnologii digitale.

Proiectul educațional „Caligrafia – arta scrisului”, a fost inițiat și s-a desfășurat 
sub îndrumarea d-nei Elena Butunoi, profesor și psiholog în cadrul Colegiului 
Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, vechi prieten și colaborator al muzeului. 

1 Muzeograf, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești, e-mail: monik_boom@
yahoo.com
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Acest proiect s-a desfășurat în baza unui parteneriat educațional, încheiat între 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Colegiul Național „Ion Luca 
Caragiale”, în anul școlar 2016–2017. Implicați în acest proiect alături de d-na pro-
fesor coordonator au fost și profesorii diriginți ai claselor participante, iar din par-
tea muzeului Monica Cîrstea, muzeograf. Acest proiect, prin tema abordată, a fost 
o provocare pentru toți cei implicați.

Ideea acestui proiect a avut-o d-na profesor Butunoi chiar înainte de începe-
rea anului școlar 2016–2017, când mi-a făcut propunerea de a colabora din nou. 
Mi-a plăcut tema, dar am fost totuși sceptică pentru că nu am crezut că un astfel 
de proiect referitor la scrierea de mână îi va atrage pe elevii care zilnic folosesc 
telefonul pentru a scrie mesaje pe Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram sau 
a trimite simple sms-uri. Telefon, care practic a devenit un „accesoriu vestimen-
tar”, iar tableta, laptopul și calculatorul sunt nelipsite din viața lor de zi cu zi. 
Caligrafia, știm cu toții că se studiază în clasele primare, iar în clasele liceale elevii 
nu mai pot fi motivați să participe la un astfel de proiect. Știind toate acestea 
apare întrebarea: Cum poți atrage elevul de astăzi într-un proiect care presupune 
scrisul de mână? 

Pornind de la aceste temeri am început să mă documentez despre tema pro-
iectului și anume, caligrafia. În urma acestei documentări am aflat lucruri des-
tul de îngrijorătoare despre caligrafie, dar în același timp și lucruri frumoase și 
interesante. Citind diverse articole pe internet și în ziare afli că folosirea tastaturii 
computerelor, telefoanelor și tachscreen-ul tabletelor este motivul pentru care 
mulți oameni și-au pierdut deprinderea de a scrie de mână. Scrisul de mână a 
devenit demodat, în viziunea multora. Aici ne putem referi nu doar la oameni în 
general, ci și la sistemele de educație din unele țări care au luat măsuri destul de 
radicale. În 45 de state din S.U.A. în locul caligrafiei, copiii studiază Word-ul, cali-
grafia devenind materie opțională în școli, din 20142, iar în Finlanda din anul 2016 
s-a renunțat la scrisul de mână încă din primii ani de școală, elevii fiind învățați să 
tasteze3. Nici în România lucrurile nu stau foarte bine pentru că nu se mai predă 
caligrafie ca materie obligatorie de aproape 10 ani. Informație verificată, stând 
de vorbă cu învățătorii claselor primare. Unele cadre didactice au rămas mirate și 
chiar amuzate când întrebam dacă se mai fac ore de caligrafie. În prezent în clasa 
pregătitoare se învață literele de tipar, în clasa I literele mici, iar ore de caligrafie 
se fac doar dacă învățătorii introduc în programă ore de opțional. În România 
sistemul din Finlanda nu s-ar potrivi, în primul rând pentru că învățământul la 
noi este cu mult în urma celui finlandez, spun specialiștii. Tot specialiștii sunt de 
acord că în cel mult 30 de ani scrisul de mână va deveni irelevant.

Curiozitatea față de tema proiectului m-a împins spre o documentare mai 

2 http://www.reporterntv.ro/stire/ora-de-caligrafie-pe-cale-de-disparitie-stiloul-este-amenintat-
de-tastatura-afla-care-sunt-tarile-care-au-renuntat-deja-la-scrisul-de-mana

3 http://www.libertatea.ro/stiri/adio-caligrafie-cum-se-va-proceda-in-scoli-de-acum-
incolo–1094272
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amănunțită deoarece nu am vrut să rămân doar la stadiul de organizator de 
expoziție. 

În primul rând am încercat să aflu de unde provine cuvântul „caligrafie” și ce 
înseamnă. Cuvântul „caligrafie” provine din greaca veche, din grecescul „kallos” 
ce înseamnă frumos, iar „graph” se traduce prin scris. Dicționarul explicativ al 
limbii române, la cuvântul „caligrafie” spune: „arta și deprinderea de a scrie fru-
mos; scriere frumoasă; fel de a scrie al cuiva”. 

Chinezii sunt cei care au pus bazele caligrafiei ca artă. Caligrafia include mai 
multe stiluri de scris, acestea fiind, la modul general, împărțite în două domenii 
principale: scriere alfabetică și scriere în pictograme (în culturile orientale – chi-
neză, japoneză). 

Caligrafia sau arta de a scrie frumos, a evoluat în timp de la o îndeletnicire a 
cărturarilor și mai târziu a scribilor, devenind astăzi unul dintre cele mai îndrăgite 
hobby-uri atât de copii, cât și de adulți. În prezent în România se fac cursuri plă-
tite, dedicate caligrafiei. Căutând informații am găsit anunțuri pe internet și face-
book despre astfel de cursuri dedicate artei scrisului, precum: „Atelier de caligra-
fie”, „Try again, fail again, feil bette”4, „Atelier de caligrafie pentru copii”5. Printre 
informațiile citite am găsit și cursuri gratuite dedicate caligrafiei: unul dintre aces-
tea se desfășoară la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș din Pitești din 
anul 2014, este vorba de „Caligrafia, un meșteșug uitat” sau „Meșteșuguri uitate”6, 
altul s-a desfășurat în martie 2016 la Timișoara sub îndrumarea caligrafului Ovidiu 
Hrin Mihăiță, cu titlul „Să scriem frumos” și era destinat „medicilor, farmaciștilor 
și celor care dau amenzi”, adică, în general, celor despre care se spune că au un 
scris absolut indescifrabil, însă puteau participa și cei care se încadrau în „publi-
cul țintă”7. Doritorii acestor cursuri dau viață literelor, pe care le folosim pentru 
a comunica.

Participanți la aceste cursuri plătite sau gratuite sunt de toate vârstele, de la 
8 la 80 de ani, unii dintre ei participă din curiozitate, alții participă fiind pasionați 
de caligrafie, iar mulți caută să își petreacă o parte din timp într-un cadru artis-
tic. Astfel scrisul de mână, un lucru normal până mai ieri a devenit în prezent un 
hobby pentru cei care doresc să se inițieze în tainele lui. „Caligrafia este o versi-
une artistică a ideogramelor care compun un poem, și nu reflectă doar caracterul 
și temperamentul artistului…îi trădează și bătăile inimii, respirației” spune scrii-
torul și regizorul francez de origine chineză Dai Sijie în romanul său „Once on a 
Moonless Night”8.

Ironia, vizavi de dispariția scrisului de mână, vine din faptul că deși tastatul 
unui mesaj la telefon sau calculator este mai simplu și rapid, există situații în care 

4 http://www.artvisiona.ro/blog/m-am-indragostit/
5 http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/atelier-de-caligrafie-pentru-copii–3/
6 https://www.universulargesean.ro/curs-de-caligrafie-si-legatorie-la-biblioteca-judeteana/
7 http://debanat.ro/2016/03/sa-scriem-frumos-curs-de-caligrafie-la-scart-loc-lejer_155229.html
8 http://www.artvisiona.ro/blog/m-am-indragostit/
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suntem nevoiți să scriem de mână aceste mesaje. Unul din exemplele cele mai 
elocvente fiind atunci când te afli într-o zonă în care informațiile nu pot fi trans-
mise decât cu ajutorul unui bilet sau scrisori, iar telefonul sau calculatorul nu îți 
sunt de nici un folos. 

Psihologii recomandă să nu se renunțe la scrisul de mână, deoarece el sti-
mulează o regiune mai mare din creier, spre deosebire de tastat. Scrisul de mână 
contribuie la dezvoltarea creierului și a memoriei, iar copiii care nu învață să scrie 
de mână sunt mai puțin inteligenți. În acest sens finlandezii au înlocuit scrierea 
de mână cu ore de desen și lucru manual, pentru ca elevii să aibă dexteritate în 
mâini și să ajute la dezvoltarea acelei părți a creierului pe care colegii lor mai mari 
au dezvoltat-o învățând să scrie de mână9. 

Remarcabil este faptul că unii au transformat acest hobby al artei caligrafice 
într-o afacere. Astfel tineri cu inițiativă au transformat scrisul de mână într-o afa-
cere destul de profitabilă. Aceștia primesc mesaje de la clienți pentru persoane 
dragi și le scriu caligrafic, apoi le expediază destinatarilor. Alții realizează sigle, 
afișe, pliante, felicitări personalizate, invitații de nuntă, meniuri pentru restau-
rante și orice altceva unde este nevoie de un scris unic10.

Pentru sistemul de învățământ românesc este elocvent faptul că scrisul 
de mână nu poate dispărea definitiv încă deoarece este dificil de implementat 
o măsură radicală ca aceea de a se renunța total la scrisul de mână. Cu toată 
revoluția tehnologiei, elevii din România vor trebui să scrie de mână în continu-
are pentru că lucrările de control, tezele și examenele se susțin folosind această 
artă. Cadrele didactice sunt puse adesea în fața unor situații deloc plăcute deoa-
rece nu pot descifra scrisul elevilor în lucrările de control, sau găsesc litere de 
tipar în locul literelor de mână. Astfel cei care nu scriu „frumos” ca să nu spu-
nem indescifrabil nu pot fi evaluați corect, deoarece profesorilor le este greu să 
citească textul scris. Profesorii afirmă că elevii și-au deviat scrisul din cauza folo-
sirii exclusiv a tastaturii calculatorului și a telefonului, care sunt nedezlipite din 
mâna lor. În prezent, caligrafia este o artă pe cale de dispariție și dacă în clasele 
primare este ignorată de ani buni, ea poate fi încă studiată în cadrul Facultăților 
de Arte Plastice din România, la catedra „Arta scrisului”11. 

O concluzie în urma documentării ar fi faptul că renunțarea la scrisul de mână 
stârnește îngrijorare în rândul cadrelor didactice, a psihologilor și nu numai, însă 
în același timp sunt persoane care militează pentru ca această artă să nu dispară 
definitiv, prin crearea de ateliere, expoziții, proiecte educaționale și afaceri pro-
prii. Militarea pentru întoarcerea la scrisul cu stiloul, am regăsit-o și în campania 
organizată de Radio România Cultural împreună cu sponsorul Parker România, 
intitulată „Scrie de mână” desfășurată din martie până în iunie 2017. Campania 

9 http://adevarul.ro/educatie/scoala/adio-caligrafie-oportun-romania-preia-politica-finlandei-
renunta-scrisul-mana-scoli–1_5474c93da0eb96501e14839d/index.html

10 http://portalmanagement.ro/cum-sa-faci-bani-dintr-o-afacere-de-caligrafie/
11 http://raduvasilechialda.blogspot.ro/2009/02/scrisul-de-mana-pe-cale-de-disparitie.html
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postului de radio a avut rolul să reamintească ascultătorilor frumusețea scrisului 
caligrafic într-un secol al ecranelor12.

În ceea ce mă privește, în urma acestei documentării, mi-am îmbogățit baga-
jul de cunoștințe și am rămas impresionată de ce poți realiza stăpânind această 
artă a scrisului frumos. Cert este că informațiile aflate mi-au deschis orizontul 
spre o lume fascinantă, plină de imaginație și creativitate, aceea a scrisului de 
mână. Această artă a caligrafiei dominată la începuturi de maeștrii caligrafi, este 
apreciată și astăzi, chiar dacă nu la aceeași valoare ca altădată, însă și cei care o 
mai stăpânesc astăzi, pot primi și ei același titlu.

Implicarea oamenilor în proiecte privind caligrafia are menirea de a ne rea-
duce aminte despre arta de a scrie frumos ca o terapie pentru suflet și avem 
speranța că în ciuda atâtor tehnologii, vom continua să folosim această artă a 
scrisului de mână.

Descriere proiect
Motivația realizări acestui proiect a fost faptul că în secolul XXI când lumea 

este grăbită și trăiește totul „pe repede înainte”, scrisorile pe hârtie sunt din ce în 
ce mai rare și scrisul cu stiloul de mână a devenit un obicei desuet, iar caligrafia a 
fost demult uitată.

Proiectul educațional „Caligrafia – arta scrisului” a fost conceput ca o replică 
la dispariția deprinderii scrisului de mână. Pentru cei care practică arta caligrafiei, 
aceasta înseamnă în mare parte mult studiu individual și disciplină. Acest proiect 
a transpus pe hârtie creativitatea și talentul elevilor, aceștia putând dezvolta în 
timp un stil propriu de scriere caligrafică.

Caligrafia nu se rezumă la a scrie frumos, ci este o formă de relaxare și în 
același timp înseamnă emoție, deoarece cuvintele fac legătura între oameni. 
Pentru a exersa diferitele stiluri de scris îți trebuie stilouri, penițe și cerneală, dar 
și mult exercițiu și răbdare. Scrisul este considerat unul dintre cele mai impor-
tante forme de comunicare, însă scrisul de mână rezistă cu greu revoluției tehno-
logice din secolul XXI. Atunci când dedicăm din ce în ce mai mult timp tastaturii de 
telefon, tabletei și calculatorului, stiloul (inventat de românul Petrache Poenaru 
în anul 1827) și penița devin piese de muzeu. Psihologii spun: „creierul își pierde 
din funcții în momentul în care doar tastăm”. În scrisul de mână se imprimă perso-
nalitatea fiecăruia pentru că acesta este unic și personal.

Elevii participanți la proiect au fost inițiați în tainele caligrafiei de cadrele 
didactice, însă performanțele obținute le-au dobândit prin mult studiu individual 
în afara orelor de școală, în timpul lor liber.

12 http://www.rador.ro/2017/03/27/scrie-de-mana-o-campanie-radio-romania-cultural-si-parker-
romania/
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Concluzii
Dacă la început participarea mea efectivă la acest proiect era o formalitate și 

anume, trebuia să reprezint muzeul la expoziția organizată, cu lucrările elevilor, 
în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” în luna decembrie 2016, dar 
și să organizez o expoziție cu lucrările elevilor în cadrul muzeului nostru în luna 
iunie 2017, pe parcurs m-am implicat mai mult, deoarece mi-am dorit să aprofun-
dez această disciplină, caligrafia. Practic acest proiect trebuia să se desfășoare în 
școală sub îndrumarea cadrelor didactice implicate în proiect, unde elevii urmau 
să se inițieze și ulterior să exerseze cât mai mult, diferitele stiluri de scris prin 
studiu individual, iar la final lucrările lor să fie admirate de colegi și de publi-
cul vizitator din cadrul muzeului. Elevii participanți la proiect au făcut și câteva 
demonstrații în cadrul unui workshop, exersând diferite stiluri de scris în fața 
cadrelor didactice și a colegilor prezenți la vernisajul expoziției organizate la 
sediul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești.

Elevii implicați în proiect au realizat Cărți Poștale și felicitări cu mesaje speci-
fice sărbătorilor de iarnă, 1 și 8 Martie, dar și pentru Sărbătorile Pascale. O parte 
din creații au fost dăruite de către elevi, profesorilor lor, iar restul au fost expuse, 
atât în cadrul expoziției organizate la sediul colegiului, cât și la muzeu. Acest pro-
iect pe lângă caligrafie a vrut să readucă în atenția publicului vizitator, atât Cartea 
Poștală, cât și cadourile hand made. Tinerii nu doar au scris de mână mesaje pline 
de căldură, emoționante și amuzante, ci au desenat și imagini haioase arătându-și 
și latura artistică.

Unii dintre ei au fost atât de acaparați de această artă caligrafică încât au 
exersat diferite stiluri de scris. La finalul proiectului, văzând implicarea elevilor 
în activitățile desfășurate și dorindu-mi să cunosc opiniile lor vizavi de acestea, 
i-am rugat să îmi scrie câteva fraze. Citind rândurile lor nu poți decât să rămâi 
plăcut impresionat și să-ți dai seama că pentru ei a fost un lucru benefic, drept 
pentru care putem afirma că proiectul și-a atins scopul, acela de a atrage tinerii în 
activități extrașcolare recreative. De asemenea, concluziile lor referitoare la tema 
proiectului, surprinzător, coincid cu ale celor care organizează cursuri de caligra-
fie, adică practicarea acestei arte îți oferă posibilitatea de a-ți dezvolta imaginația 
devenind creativ și de a petrece timpul liber într-un mod plăcut și relaxant.

Opiniile elevilor Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, 
participanți la acest proiect au fost următoarele:

„M-am implicat în acest proiect, cu caligrafia, deoarece am considerat că 
timpul pe care îl aveam liber era pierdut din cauza unor activități care nu 
îmi aduceau niciun beneficiu. Din punctul meu de vedere, caligrafia este un 
mod special de a petrece timpul și, de asemenea, mă ajută să îmi dezvolt 
imaginația și creativitatea în domeniu artei”. – Ioana Octavia Grigore, clasa 
a X-a B
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„Pentru mine, participarea la acest atelier de caligrafie a reprezentat o moda-
litate de a scăpa de rutina zilnică și de a îmi deschide noi orizonturi artistice. 
Mereu am fost captivată de arta scrisului și de modul cum a evoluat de-a lun-
gul timpului. Din acest motiv sunt mai mult decât bucuroasă că mi s-a oferit 
șansa de a lua parte la această activitate”. – Meda Andreea Dragomir, clasa 
a X-a B;

„Consider că insul care nu se are decât pe sine ca scop trăiește într-o dezolantă 
tautologie sufletească. De aceea, am hotărât să intru în acest proiect alături 
de colegii mei. De ce caligrafie și nu un alt hobby? Prin caligrafie reușesc să 
pun pe foaie tot ceea ce gândesc, așadar îmi deschid sufletul în fața lumii... 
căci ce rost are o minte deschisă, fără un suflet deschis?” – Bianca Alexandra 
Iordache, clasa a X-a E;

„Arta scrisului reprezintă o metodă de a-ți expune sentimentele, iar caligra-
fia ajută de a îmbrăca acest scris într-o aură frumoasă. Prin acest proiect de 
caligrafie am ajuns să iubesc scrisul și să învăț tainele acestuia’’. – Eduard 
Gabriel Sima, clasa a XI-a E;

„Caligrafia pentru mine a reprezentat un mod de relaxare, un mod de a-mi 
dezvolta latura artistică. Sunt mândră că am făcut parte din acest proiect, 
la care voi lucra mereu cu mare drag”.- Ioana Diana Popescu, clasa a XI-a E;

„Caligrafia, dar și proiectul condus de doamna Butunoi au reprezentat și 
reprezintă, o modalitate frumoasă de a-mi întrerupe rutina de fiecare zi 
pentru a mă relaxa, creând felicitări superbe. Totodată mă ajută să îmi 
îmbunătățesc scrisul de mână”.- Julio Ernest Costache, clasa a XI-a E;

„Datorită caligrafiei am învățat atât arta scrisului, cât și arta răbdării. 
Datorită caligrafiei pot spune că am învățat să fiu mai răbdătoare și am mai 
învățat că nu totul este ceea ce pare a fi”. – Ana Lica, clasa a XI-a E;

„Caligrafia nu reprezintă doar o metodă de a scrie, ci și un mod de viață. 
Întotdeauna am fost fascinată de arta scrisului frumos, întrucât de mică am 
încercat să-mi dezvolt un scris cât mai corect și cât mai frumos. Nu am ales 
să fac acest lucru doar pentru frumusețea caietelor sau lucrărilor pe care le 
scriu și acum la fel de frumos ca în clasele mai mici, ci pentru a putea înțelege 
și învăța lucruri noi prin scris. Astfel, am hotărât să mă implic în acest proiect 
care promovează caligrafia, la care am ajuns să organizez expozițiile alături 
de doamna profesoară Butunoi care ne îndrumă. Am reușit, de asemenea, 
să îmi dezvolt și latura mea artistică și să-mi exprim gândurile într-un mod 
original și creativ’’. – Andra Câmpeanu, clasa a XI-a E;

„Caligrafia, numită și arta scrisului frumos, este un proiect unic în Ploiești, în 
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zilele telefoanelor mobile și a tehnologiei. Oameni se pot exprima în alt mod, 
în afară de virtual, prin scris caligrafic specific vremurilor din Antichitate”. – 
Andra Maria Paraschiv, clasa a XI-a F;

„Pentru mine implicarea în acest proiect mi-a dat șansa să fac altă activitate, 
în afară de a sta pe telefon și pe rețelele sociale. Caligrafia este o metodă 
prin care eu mă relaxez și în care sunt față în față cu o formă a artei, tocul 
cu peniță și foaia pe care îmi pot exersa mai multe tipuri de scris caligrafic. 
Arta scrisului frumos, așa cum i se mai spune, este un proiect în care m-am 
implicat cu tot dragul și este o activitate pe care aș practica-o ca un hobby, cu 
mare plăcere”. – Andra Maria Paraschiv, clasa a XI-a F;

„Proiectul în care m-am implicat mi-a dat ocazia să îmi petrec timpul liber într-
un mod productiv. Am fost atrasă de la bun început de acesta, fiind pasionată 
de tot ce înseamnă artă și frumos. Caligrafia este un mod de a-ți exprima 
emoțiile și sentimentele așternându-le pe o coală de hârtie și din acest motiv 
sunt mândră că am făcut parte din acest proiect”. – Teodora Gomoiu, clasa 
a XI-a F. 

Finalitatea proiectului „Caligrafie – arta scrisului” a fost cum am menționat 
și la început, expoziția lunii iunie 2017, organizată la sediul Muzeului Județean de 
Istorie și Arheologie Prahova. Proiectul expozițional a fost unul de impact pen-
tru publicul vizitator al muzeului, acesta prelungindu-se până în data de 10 iulie 
2017. Unii dintre colegii elevilor participanți la proiect și-au exprimat interesul de 
a participa și ei la acest proiect, fapt care nu poate decât să ne bucure. Întrucât 
proiectul a fost unul de succes acesta va continua în noul an școlar 2017–2018.
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Aspecte din cadrul desfășurării proiectului
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Aspecte din cadrul expoziție



Caligrafie – un proiect, o expoziție  |  31 

O parte din echipa de lucru și realizările lor
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VOLUNTAR ÎN ACTIVITĂȚI CULTURAL EDUCATIVE 
ALĂTURI DE MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER

Ramona Eliza Diaconu1

VOLUNTEER IN EDUCATIONAL CULTURAL ACTIVITIES 
TOGETHER WITH IRON GATE REGION MUSEUM

In this paper are presented the volunteer actions carried out in collaboration 
with different cultural institutions. Through such actions, it is possible to acquire 
knowledge and skills specific to cultural volunteering, better communication, 
working in multicultural teams, guiding in an international language, dealing 
with people of different ages and, last but not least, valorizing the national 
patrimony.
Keywords: volunteering, cultural education, cultural projects 

Cuvinte cheie: voluntariat, educaţie culturală, proiecte culturale 

Introducere
Prin legea privind reglementarea activităţii de voluntariat în România2, 

voluntariatul se desfășoară într-un cadru legal. În ultimul timp, voluntariatul a 
avut o ascensiune rapidă în diferite domenii, cum ar fi: asistenţa și serviciile soci-
ale, cultural, medico-sanitar, educativ, ş.a. Pentru că, prin activităţile de volunta-
riat avem posibilitatea de a obţine abilităţi şi cunoştinţe noi, voluntariatul este o 
activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.

Iniţierea mea în domeniul voluntariatului a început în perioada anilor de 
liceu şi a constat în participarea ca voluntar în cadrul Programului de Acţiune 
Comunitară desfășurat în Colegiul Naţional „Traian”, program ce aparţinea 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.

Acest program a urmărit să încurajeze implicarea elevilor ca voluntari în acti-
vităţile desfăşurate cu copiii aflaţi în dificultate în scopul susţinerii procesului de 
incluziune socială a acestora. 
1 agent de turism, ramonaelizadiaconu@yahoo.com 
2 https://lege5.ro/legea-nr–78–2014-privind-reglementarea-activitatii-de-voluntariat-in-romania
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Programul de Acţiune Comunitară are ca obiectiv primordial educarea sen-
sibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copii-
lor din medii defavorizate. O astfel de acţiune caritabilă pe bază de voluntariat a 
fost organizarea unei campanii de colectare de îmbrăcăminte, alimente şi jucării 
pentru copii instituționalizaţi din Centrul Plasament Copii Gura Văii, realizată în 
preajma Sărbătorilor Pascale. 

Voluntar în activităţile Muzeului Regiunii Porților de Fier
Colaborarea mea ca voluntar și partener al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier 

a început încă din liceu și a continuat atât în anii studenţiei, cât și în prezent, când 
lucrez într-o agenție de turism. Această colaborare a constat în: 

– traducerea textelor explicative pentru expoziţia româno – sârbă „Porţile de 
Fier-Djerdap” organizată de Secţia Ştiințele Naturii a Muzeului Regiunii Porţilor 
de Fier în colaborare cu Parcul Natural Porţile de Fier din România şi Parcul 
Naţional Djerdap din Serbia, în anul 2003, o „veritabilă premieră pentru viitoa-
rea activitate știinţifică, de conservare a naturii și vizitare a acesteia la nivelul 
contemporaneităţii;”3

– participarea ca translator în cadrul excursiei documentare organizate de 
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier cu ocazia Simpozionului internațional „Mediul-
cercetare, conservare, valorificare”; 

– îndrumarea vizitatorilor străini în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier şi 
ai orașului Drobeta Turnu Severin (2010). 

– participant ca voluntar în derularea unor proiecte cu finanțare europeană 
implementate de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier (Educaţie ecologică prin recre-
ere-ecoturism în Parcul Natural Porţile de Fier, Interferenţe eco şi etno-culturale 
transfrontaliere, Premise pentru un turism durabil în Geoparcul Platoul Mehedinţi, 
Dunărea-coridor european).

Participarea ca voluntar alături de specialiștii Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier în derularea unor proiecte cu finanțare europeană, ce au avut ca obiectiv pri-
mordial promovarea şi dezvoltarea turismului transfrontalier în zona Porţilor de 
Fier, mi-au facilitat accesul la informaţii şi dobândirea unor cunoștinţe şi deprin-
deri prin:

– implicarea în campaniile de cercetare pentru identificarea valorilor natu-
rale şi culturale din aria ţintă a proiectului respectiv;

– participare la cursuri de informare ecoturistică și culturală;
– participare la workshop-uri privind turismul ecologic în circuitul turistic 

european.
– participant ca voluntar în proiecte de parteneriat interșcolar. 

3 Constantin Juan-Petroi, Gabriela Ana Juan: Expoziţia româno-iugoslavă Porţile de Fier-Djerdap. 
Un pas spre parcul transfrontalier al biosferei Defileului Dunării, Drobeta, vol. XIII, p. 370
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Astfel, în perioada 27 – 31 martie 2017, am participat ca voluntar, alături 
de muzeografii Secției Ştiințele Naturii, din Muzeul Regiunii Porţilor de Fier la 
activităţile organizate de Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu 
Severin în cadrul proiectului „Efectele activităților umane asupra dezastre-
lor naturale / Effects of human activities on natural disasters”, proiect de par-
teneriat strategic între școlile din Italia, Estonia, Turcia, Portugalia, Grecia, 
Reunion Franţa şi România, finanţat prin programul Erasmus+. Implicarea 
mea ca voluntar a constat în colaborare şi sprijin acordat organizării şi bunei 
desfășurări a activităţilor schimbului pe termen scurt a grupurilor de elevi din 
școlile partenere.

Prin tematica abordată, proiectul a urmărit să dezvolte o cale didac-
tică interdisciplinară inovatoare pentru a creşte interesul elevilor pentru 
studiile legate de ştiinţă, pentru a îmbunătăţi nivelul de competenţe şi abi-
lităţi-cheie, învăţarea limbilor străine, dezvoltarea competenţelor digitale, 
spiritul antreprenorial, creativitatea şi, de asemenea, să încurajeze parti-
ciparea tinerilor la viaţa democratică din Europa prin activităţi de învăţare 
non-formală4.

Activităţile desfășurate ca voluntar în cadrul acestui proiect, au fost 
următoarele: 

– prezentarea într-o limbă accesibilă participanţilor (limba engleză), a unor 
informaţii știinţifice privind cauzele şi efectele alunecărilor de teren (Foto 1) şi a 
caietului pentru investigaţii în teren în perimetrul Husnicioara, zonă în care au 
avut loc în anul 2016 alunecări de teren; 

– translator pentru ghidajul din Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I, în 
excursia documentară în Parcul Natural Porţile de Fier pe traseul ecoturistic 
Cazanele Mari (Foto 2–4); în croaziera pe Dunăre între Valea Mraconiei şi Peştera 
Ponicova. 

Oportunităţile create în baza parteneriatului 
cu Muzeul Regiunii Porţilor de Fier

1. Oportunităţi în realizarea unei baze de date utilă pentru:
– redactarea lucrărilor de absolvire a unor instituţii de învăţământ supe-

rior (lucrarea de licenţă pentru absolvirea Facultăţii de Geografie, specializarea 
Geografia Turismului, având titlul: „Turismul ecologic în perspectiva dezvoltării 
durabile a judeţului Mehedinţi”. Tematica lucrării de licenţă cuprinde capitole în 
care sunt abordate probleme privind turismul ecologic, resursele turistice, for-
mele de turism şi valorificarea turistică în judeţul Mehedinţi, precum şi proiecte 
pentru promovarea turismului ecologic în Mehedinţi);

– elaborarea unor articole publicate în reviste de specialitate cu profil de 

4 http://cttadts.wixsite.com/cttauto/ehand-priect-erasmus–2016–2019
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Ştiinţele naturii din ţară, având ca tematică siturile paleontologice5 şi turismul 
ecologic6 în judeţul Mehedinţi; 

– colaborarea cu specialiști pentru realizarea unor lucrări privind traseele 
ecoturistice în Parcul Natural Porţile de Fier, geoconservarea depozitelor fosilifere 
şi valorificarea patrimoniului paleontologic mehedinţean ş.a. 

2. Realizări în perfecţionarea profesională (Diplomă de Agent tursim-Ghid; 
Brevet de Turism – Manager).

Activităţi conexe voluntariatului
Datorită implicării în activităţi de voluntariat alături de muzeografii Secţiei 

Ştiinţele Naturii, am ajuns să cunosc și alţi parteneri ai muzeului cu aceleași pre-
ocupări, reușind astfel, să devin membru în organizaţii profesionale ca: Asociaţia 
de Ecologie, Sănătate, Sport-Turism pentru Comunităţi Locale, Asociaţia 
Pro-Mehedinţi.

Prin implicarea în proiecte educaţionale am participat la acţiuni de ecologi-
zare pe trasee ecoturistice alături de tinerii care iubesc natura, îmbinând astfel, 
utilul cu plăcutul (Foto 5). 

Concluzii 
Activitatea de ghid turistic-voluntar îţi oferă ocazia să dezvolţi abilităţi în 

comunicare, să-ţi învingi timiditatea, frica de a vorbi în public şi nu în ultimul 
rând, un ajutor pentru opţiunile pe plan profesional. În acest sens, voluntaria-
tul înseamnă de fapt acumularea unei experienţe profesionale într-un anu-
mit domeniu care te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi și să ajuţi 
necondiţionat. 

Prin acţiuni de vountariat realizate în colaborare cu instituţii de cultură se 
pot dobândi cunoștințe şi abilităţi specifice voluntariatului cultural, comunicare 
mai bună, lucru în echipe multiculturale, ghidaj într-o limbă de circulaţie interna-
ţională, relaţionarea cu persoane de vârste diferite şi nu în ultimul rând, valoriza-
rea patrimoniului naţional. 

Recompensele primite în activitatea de voluntariat au fost: oportunitatea 
de a descoperi lumea fascinantă a muzeelor; certificat de participare ca voluntar 
şi diplome de apreciere (Foto 6); adeverinţe prin care se confirmă activităţile de 
voluntariat în cadrul unor proiecte, utile în orientarea profesională. 

5 Diaconu Florina, Diaconu Ramona Eliza, The Pontian paleontological sites in Mehedinti County 
(Romania), Argesis. Studii şi Comunicări. Seria Ştiinţele Naturii, Vol. XXI, Muzeul Judeţean Argeş, 
p. 93–104, Piteşti, 2013. 

6 Diaconu Ramona Eliza, Aspects concerning ecological tourism in the Mehedinti County, Drobeta, 
Seria Ştiinţele Naturii, Vol. XXIV, p. 170–183, Drobeta Turnu Severin, 2014.
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Foto 1. Aspecte din timpul activităţii teoretice. Proiectul strategic 
„Efectele activităţilor umane asupra dezastrelor naturale 

Foto 2. Excursia documentară în Parcul Natural Porţile de Fier 
pe traseul ecoturistic Cazanele Mari, Proiectul strategic „Efectele 

activităţilor umane asupra dezastrelor naturale”
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Foto 3. Platoul Cazanele Mari, Proiectul strategic „Efectele 
activităţilor umane asupra dezastrelor naturale”

Foto 4. Membrii echipelor partenere în Proiectul strategic „Efectele 
activităţilor umane asupra dezastrelor naturale”
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Foto 5. Acţiuni de ecologizare pe traseul ecoturistic Cazanele Mari

Foto 6. Certificat de participare ca voluntar în Proiectul strategic 
„Efectele activităţilor umane asupra dezastrelor naturale”
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„ZIUA PĂMÂNTULUI” –  
MODALITATE DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

Florina Diaconu1

„EARTH DAY” – METHOD OF ECOLOGICAL EDUCATION

This paper present the activities organized the Department Science Natural of 
the Iron Gates Region Museum in “Earth Day” between 1997 – 2017 with next 
themes: thematic exposures, temporary exhibitions, photo exhibitions, educa-
tional projects and projects with European finance. 
Keywords: natural heritage, ecological education, Earth Day

Cuvinte cheie: patrimoniu natural, educaţie ecologică, Ziua Pământului

Educația ecologică, având ca obiectiv schimbarea atitudinii faţă de mediul 
înconjurător a fost o preocupare permanentă a Secţiei Ştiinţe Naturii a Muzeului 
Regiunii Porților de Fier. Aceasta s-a concretizat prin multiple programe şi pro-
iecte având ca scop promovarea principiilor ecologice şi o educaţie ecologică 
privind tânăra generaţie: expuneri tematice, expoziţii temporare, proiecte edu-
caţionale, proiecte cu finanţare europeană. Activităţile organizate cu prilejul Zilei 
Pământului în perioada 1997–2017 se pot grupa pe următoarele teme: Flori de 
mină, Patrimoniul paleontologic mehedinţean, Vârstele pământului, Pe urmele 
mamuţilor, Flora pietrificată a lumii de ieri, Geoparcul Platoul Mehedinţi, Povestea 
pietrei.

1. Flori de mină 
Eșantioanele de flori de mină din colecția de mineralogie a Muzeului Regiunii 

Porților de Fier au fost valorificate prin:
– expunere tematică: De la piatră la bijuterie (2011), în care au fost prezentate 

pietrele cu calități deosebite ce pot fi prelucrate şi transformate în bijuterii.
1 Muzeograf, Secţia Ştiinţele Naturii, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 

e-mail: florinadiaconu@yahoo.com
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– expoziții temporare: Piatra-bijuterie creată de natură (Foto 1), în cadrul 
expoziției „Povestea pietrei” (2007). 

– Expoziţia temporară „Bijuteriile pământului” a fost organizată în salonul 
rotund al Muzeului de Artă cu prilejul Zilei Pământului (22 aprilie 2013) şi în con-
textul „Zilelor Severinului” (Foto 2). Scopul acestei expoziţii a fost conştientiza-
rea publicului vizitator asupra calităţilor excepţionale ale florilor de mină şi ca 
aceste valori subpământene să poată fi salvate este necesar să intre în patrimo-
niul muzeelor sau al colecțiilor de specialitate ale diferitelor instituţii.

– Fotoexpoziţia temporară „Dantelării în piatră” a fost organizată cu prilejul 
Zilei Pământului (22 aprilie 2016) şi expusă în Pavilionul Multifuncţional al muzeu-
lui (Foto 3), în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 
2016”. Tematica expoziţiei a fost sugerată de lapiezurile din Complexul carstic 
Ponoarele, forme carstice deosebite, considerate adevărate dantelării în piatră. 
Asemănătoare lapiezurilor şi cristalele florilor de mină pot fi considerate dantele 
în piatră. Florile de mină sunt eşantioane minerale cu calităţi estetice deosebite, 
datorită concreşterii cristalelor, a culorilor, a formelor şi a dimensiunilor de excep-
ţie a unor cristale componente. În acest sens, au fost expuse postere cu imagini 
ale pieselor din colecţia de mineralogie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier repre-
zentând eşantioane de cuarţ, baritină, stibină, pirită, marcasită (Diaconu, 2016). 

2. Patrimoniul paleontologic mehedinţean
– expuneri tematice: 
– „Rezervaţii naturale din judeţul Mehedinţi”, susţinută de Ziua Pământului 

(22 aprilie 2000) la Şcoala Gimnazială Constantin Negreanu din Drobeta Turnu 
Severin cu scopul prezentării ariilor protejate din judeţul Mehedinţi.

– „Patrimoniul geologic şi paleontologic al Coridorul Verde al Dunării” (2007), 
în cadrul Proiectului “Dunărea-coridor european”, având ca obiectiv conştienti-
zarea elevilor din şcolile Coridorulului Verde al Dunării asupra valorilor naturale 
patrimoniale.

– „Rezervaţii paleontologice mehedinţene” (22 aprilie 2014) cu tema impor-
tanţa paleoecologică şi paleogeografică a zonelor unde se găsesc resturi fosile din 
judeţul Mehedinţi, ocrotirea lor fiind o acţiune complementară celei de protejare 
a mediului înconjurător. 

– expoziţii temporare (itinerante): 
– Expoziţia temporară „Sviniţa – arie de interes ştiinţific internaţional” (22 apri-

lie 1999) a fost itinerată şi la Muzeul Olteniei din Craiova (Foto 4). 
– „Monumente ale naturii. Rezervaţii paleontologice mehedinţene” expozi-

ţie temporară expusă la Palatul cultural Theodor Costescu, cu ocazia „Zilele 
Severinului” 22–23 aprilie 2001. 

– Expoziţia temporară „Sviniţa-patrimoniu ecologic şi cultural” (22 aprilie 
2006) a fost iniţial expusă în holul de onoare al muzeului şi apoi posterele acestei 
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expoziţii au fost donate la Sviniţa, punându-se bazele unui muzeu în cadrul Şcolii 
Gimnaziale din Sviniţa (Foto 5).

– „Itinerarii paleontologice danubiene” în cadrul fotoexpoziţiei „Ecosinteze şi 
etnosinteze transfrontaliere” (22.04.2008) realizată prin proiectul „Interferenţe 
eco şi etnoculturale transfrontaliere” (Foto 6). 

3. Vârstele pământului
– expunere tematică:
– „Vieţuitoare străvechi pe meleaguri oltene” (2001)
– expoziţii temporare: Dedicate sărbătoririi Zilei Pământului, expoziţiile 

au avut ca scop cunoaşterea vieţuitoarelor care au trăit în intervalul Mezozoic – 
Cuaternar (248–2,5 de milioane de ani) pe teritoriul actual al judeţului Mehedinţi 
(Diaconu, 2014b). 

– Expoziţia „Mamifere cuaternare” (22.04.2009) a fost realizată în colaborare 
cu Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei din Craiova şi prezintă o secvenţă 
din istoria pământului şi anume, perioada cuaternară (2,5 milioane ani până în 
prezent). Au fost expuse piese fosile şi materiale bidimensionale (Foto 7) pe care 
au fost reprezentate specii de mamifere din Cuaternarul Olteniei în mediul de 
viaţă caracteristic. (Diaconu, 2016). 

– Expoziţia temporară „Vieţuitoare mezozoice” (22 aprilie 2010) având ca temă 
fauna marină şi terestră caracteristică Mezozoicului. În cadrul expoziţiei au fost 
valorificate o mare parte din piesele donate de Dr. Emil Avram, care prin preocu-
parea sa ştiinţifică în zona Sviniţa (Mehedinţi) a contribuit la îmbogăţirea şi diver-
sificarea patrimoniului colecţiei de paleontologie a Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier (Diaconu, 2014b). Având în vedere că, zona Sviniţa este una dintre cele mai 
bogate regiuni fosilifere din ţară, majoritatea pieselor expuse provin din depozi-
tele siturilor din acest areal: Saraorski, Tiganski, Vodinicki (Foto 8). 

– Fotoexpoziţia „Vârstele Pământului-Miocenul” a fost expusă în holul Casei 
Tineretului din Drobeta Turnu Severin cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor 
Severinului (21–23.04.2012). În expoziţie au fost prezentate două zone reprezen-
tative cu depozite miocene (16 mil. ani vechime) din Mehedinţi: rezervaţia paleon-
tologică Bahna din Parcul Natural Porţile de Fier şi situl Pârlagele din Geoparcul 
Platoul Mehedinţi (Foto 9). 

– Fotoexpoziţia „Vârstele Pământului-Pliocenul” a fost organizată cu prile-
jul Zilei Pământului (22 aprilie 2014), în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor 
Severinului (Foto 10). Scopul expoziţiei a fost promovarea şi conservarea patrimo-
niului paleontologic din judeţul Mehedinţi având în vedere că majoritatea aflori-
mentelor unde pot fi desoperite resturi fosile de plante şi animale sunt expuse 
factorilor naturali de eroziune, iar intervenţiile antropice au dus la dispariția unor 
situri paleontologice (Diaconu, 2014 b). 
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4. Pe urmele mamuţilor 
Expoziţia temporară „Pe urmele mamuţilor” realizată în cadrul proiectu-

lui educaţional „Mărturiile timpului-fosilele” a fost organizată cu prilejul Zilei 
Pământului (22 aprilie 2015) şi expusă în foaierul Muzeului de Artă (Foto 11) din 
Drobeta Turnu Severin. Tema şi data desfăşurării acestei activităţi au fost alese 
special: „în 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 cauzele dispariţiei 
mamuţilor se consideră că ar fi fost intervenţia umană...” (Diaconu, 2014 a).

5. Flora pietrificată a lumii de ieri
– expuneri tematice:
– „Paleoflora generatoare de ligniţi din Oltenia” (1999) în care a fost explicat 

modul de formare al cărbunilor şi prezentate principalele plante carbogeneratore 
de cărbuni din Bazinul Carbonifer Oltenia.

– „Paleoflora din Coridorul Verde al Dunării” susţinută în Şcolile din Coridorul 
Verde al Dunării (2009) unde au fost prezentată importanţa teoretică şi practică a 
plantelor fosile de la Dedoviţa, Batoţi şi Crivina.

– expoziţii temporare (itinerante):
– Expoziţia temporară „Diversitate pliocenă în Cariera Husnicioara” (22 aprilie 

2000) itinerată şi la Muzeul Olteniei din Craiova a evidenţiat importanţa ştiinţifică 
a deschiderilor geologice din perimetrul Husnicioara şi necesitatea amenajării 
ecologice a haldelor de steril obţinute după extragerea cărbunilor. 

– Expoziţia temporară „Amprente foliare fosile” (22 aprilie 2002) a promovat 
patrimoniul paleobotanic a siturilor Batoţi şi cariera Husnicioara, două puncte 
fosilifere importante, primul unic în ţară privind bogăţia şi diversitatea speciilor 
de vârstă Ponţian inferior, iar al doilea ca sursă de dovezi paleontologice oferite 
din cauza modificărilor permanente ce au loc în timpul exploatării cărbunilor. 

– Expoziţia temporară „Diamantele negre – Cărbunii” (22 aprilie 2003) în care 
au fost prezentate tipurile de cărbuni şi caracteristicele acestora, precum şi ase-
mănările şi deosebirile dintre diamant şi cărbune. De ce varietăţile ale aceluiaşi 
element chimic (carbonul) au utilizări diferite: diamantul se foloseşte ca piatră 
preţioasă, iar cărbunele drept combustibil. 

– Expoziţia „Flora pietrificată a lumii de ieri” (22 apilie 2009) realizată în cola-
borare cu Muzeul Banatului Montan din Reşiţa a valorificat expoziţional patrimo-
niul paleobotanic al zonei Anina (Foto 12). 

6. Geoparcul Platoul Mehedinţi
– expuneri tematice: 
– „Formaţiuni endocarstice din Peştera Topolniţa” realizată în Sala I a Secţiei 
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de Ştiinţele Naturii (2002) unde erau expuse imagini şi piese (stalactite, sta-
lagmite, stilolite, perle de cavernă, resturi fosile de Ursus spelaeus) din peştera 
Topolniţa, declarată monument al naturii.

– „Protecţia peşterilor din Mehedinţi” organizată la Muzeul de Artă, activitate 
dedicată Zilei Pământului (22 aprilie 2012) având ca temă: patrimoniul carstic al 
judeţului Mehedinţi.

– expoziţii temporare:
– Expoziţia temporară „Geoparcul Platoul Mehedinţi” (22 aprilie 2005) a pre-

zentat aria protejată Parcul natural Geoparcul Platoul Mehedinţi (Foto 13), recent 
înfiinţată în judeţul Mehedinţi (2004).

– Expoziţia temporară „Comori subterane mehedinţene” (22 aprilie 2011) 
a avut ca scop cunoaşterea şi promovarea formaţiunilor carstice din peşte-
rile Parcului Natural Poţile de Fier (Ponicova şi Veterani) şi Geoparcului Platoul 
Mehedinţi (Topolniţa, Epuran, etc.) 

7. Povestea pietrei 
Proiectul educaţional „Povestea pietrei” reuneşte aproape toate modalităţile 

de valorificare culturală, ştiinţifică şi educaţională (expoziţii temporare şi fotoex-
poziţii itinerante, prezentări în cadrul diferitelor activităţi de proiecte educaţio-
nale realizate de către muzeu în colaborare cu instituţiile de învăţământ, mate-
riale de publicitate) (Diaconu, 2014a), concretizat prin următoarele modalităţi de 
valorificare: Expoziţia temporară „Povestea pietrei” (22 aprilie 2007) a fost expusă 
în holul de onoare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier (Foto 14). Scopul expozi-
ţiei a fost cunoaşterea complexităţii geologice şi paleontologice privind patrimo-
niul local, dar şi importanţa acestuia în viaţa socială. Tematica expoziţiei a fost 
structurată pe următoarele subiecte: diversitatea pietrei, piatra organică, plante 
şi animale pietrificate, piatra – material de construcţie, piatra – unealtă şi armă, 
piatra – bijuterie creată de natură, piatra – bijuterie creată de om, piatra – simbol 
(Diaconu, 2014 a). 

Concluzii
Activitățile dedicate Zilei Pământului s-au concretizat prin următoarele 

modalități de valorificare: expuneri tematice, expoziţii temporare sau itinerante, 
fotoexpoziţii, activităţi interactive în cadrul unor proiecte educaţionale sau cu 
finanţare europeană. 

Modalităţile de valorificare a patrimoniului muzeal au fost adecvate, eficiente 
şi adresate tuturor categoriilor de public, indiferent de vârstă sau de pregătirea 
lor. Dintre activităţile organizate predomină expoziţia temporară, având în vedere 
că, valorificarea prin expoziţii reprezintă modalitatea specifică, cea mai frecventă 
şi cea mai importantă de promovare a patrimoniului unui muzeu. Expoziţiile au 
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fost concepute pentru a fi accesibile tuturor categoriilor de vizitatori, indiferent 
de vârstă sau de pregătirea lor şi au fost axate în principal pe teme de educaţie 
ecologică. 

Exponatele au fost completate de un bogat material informativ şi ilustrativ 
realizat pentru a satisface setea de cunoaştere a vizitatorilor. Pentru mai multe 
date, expoziţiile au fost însoţite de un pliant tematic (Foto 15) care a oferit infor-
maţiile esenţiale referitoare la scopul şi importanţa activităţii respective. 
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Foto 1. Imagini din expoziţia „Povestea pietrei” (22 aprilie 2007)

    
Foto 2. Aspecte din expoziţia “Bijuteriile pământului” (22 aprilie 2013)

   
Foto 3. Imagini de la vernisajul expoziţiei „Dantelării în piatră” (22 aprilie 2016)
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Foto 4. Expoziţia “Sviniţa – arie de interes ştiinţific internaţional” 
vernisaj, Muzeul Olteniei Craiova (1999)

   
Foto 5. Imagini din expoziţia „Sviniţa-patrimoniu ecologic şi cultural” (22 aprilie 2006)

   
Foto 6. Imagini din expoziţia „Itinerarii paleontologice danubiene” (22 aprilie 2008)
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Foto 7. Expoziţia „Mamifere cuaternare” (vernisaj 22 aprilie 2009 şi afişul expoziţie)

      
Foto 8. Expoziţia „Vieţuitoare mezozoice”, afiş şi imagini (22 aprilie 2010)

Foto 9. Fotoexpoziţia „Vârstele Pământului-Miocenul” (22 aprilie 2012)
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Foto 10. Expoziţia „Vârstele Pământului-Pliocenul” (22 aprile 2014)

   
Foto 11. Aspecte din expoziţia şi din timpul expunerii 

tematice „Pe urmele mamuţilor” (22 aprile 2015)

Foto 12. Expoziţia “Flora pietrificată a lumii de ieri” (22 apilie 2009)
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Foto 13. Expoziţia „Geoparcul Platoul Mehedinţi” (22 aprilie 2005)

   
Foto 14. Expoziţia „Povestea pietrei” (vernisaj, 22 aprilie 2007)

Foto 15. Pliantul expoziţiei „Vieţuitoare mezozoice” (22 aprilie 2010)
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MUZEU AL STELELOR – CONSTELŢIA ORION

Constanţa Diamandi1

THE STONE MUSEUM – THE ORION CONSTELLATION

Astronomy teaches us that there are events similar to those on Earth in heaven. 
Like living beings, stars are born, live and die, even if their lives are measured in 
billions of years.
The most active region in the Galaxy, where stars are born, is in the constellation 
Orion.
The Orion constellation, known as the Greek Heavenly Hunter, armed with a 
lion-skin shield, and in the other hand a buzzard, the son of the Artemis goddess 
represented by the brightest stars Betelgeuse – alpha (shoulder), Bellatrix – the 
gamma (the warrior), Rigel – beta (the leg, Saiph) (knee) girded in the middle 
with a girdle consisting of three bright stars (delta, epsilon and dzeta) in Greek 
mythology called the rarity or three Magi And I
Below the three stars forming Orion’s ‘Belt’ or ‘Bra’, at 1,400 a.l. Away from Earth, 
in the large M42 gaseous nebulae, there is a star creation center. The Orion 
Nebula is 2,000 times larger than the Sun.
Keywords: cosmogony, interstellar clouds, disorganized matter, rarity, obscure 
nebula.

Cuvinte cheie: cosmogonii, nori interstelari, materie dezorganizată, rariță, nebu-
loasa obscură.

Parte a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, PLANETARIUL din 
Constanța, înființat în 1969, anul în care omul a pășit pentru prima dată pe Lună, 
le propune vizitatorilor să pătrundă în tainele ascunse ale bolții cerești. Format 
dintr-o cupolă cu diametru de 8 metri și o capacitate de 80 de locuri, planetariul 
prezintă, ca într-o fereastră deschisă către cer, stele, planete, meteori, galaxii și 
altele corpuri cerești care veghează omenirea de mii de ani.

Publicul care trece pragul muzeului nostru este foarte variat, dar pentru 
grupurile organizate de elevi și studenți care doresc se exploreze tainele cerului, 
1 Muzeograf, Observatorul Astronomic și Planetariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale 

Naturii Constanța, e-mail:dyamandy_65@yahoo.com
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ne-am propus să abordăm în cadrul programelor educaționale, Constelația 
Orion. 

În vederea continuării proiectului în care protagonistă a fost Steaua 
Crăciunului, ne-am gândit că ar fi interesant să punem în valoare și Constelația 
Orion.

Astronomia ne învață că și în cer se petrec evenimente asemănătoare cu cele 
de pe Pământ. Ca și ființele vii, stelele se nasc, trăiesc și mor, chiar dacă viețile lor 
se măsoară în miliarde de ani.

Astfel, am inițiat un program multidisciplinar prin care se poate identifica 
atât în cadrul planetariului, cât și prin observații directe către aștrii, Constelația 
Orion.

Această constelație de iarnă, reprezintă un reper important cu ajutorul căreia 
se pot descoperii și alte constelații sau aliniamente din jurul său. Ea cuprinde mai 
multe stele legate de mitologia românească și este traversată de Ecuator, astfel 
putând identifica atât stelele din emisfera nordică, cât și pe cele din emisfera 
sudică.

Constelația Orion poate fi 
un jalon atât pentru studenții, 
cât și pentru ofițerii care se 
pregătesc pentru marină.

Prezentarea 
Constelației Orion

Problema formării ste-
lelor este o problemă cheie 
a întregii cosmogonii. Au 
existat mai multe puncte 
de vedere, bazate pe fapte 
observaționale și pe cale 
teoretice.

Stelele se nasc din gaz 
și praf cosmic, prin fragmen-
tarea și contracția norilor 
interstelari. Este vorba de 
mari concentrări de materie 
dezorganizată, care seamănă 
cu norii noștri atmosferici. 
Cea mai activǎ regiune din 
Galaxie, unde se nasc stele, se 
aflǎ în constelaţia Orion. 

Consteltia Orion – schemă
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CONSTELŢIA ORION este numită și MUZEU AL VIEŢII STELELOR
O constelație vizibilă în emisfera nordică, și de pe teritoriul României în 

perioada lunilor noiembrie – aprilie, ceea ce face să fie vizibilă din orice punct al 
Terrei, fiind una din cele mai cunoscute constelații în toate culturile antice, care în 
prezent, continuă să fascineze mulți oameni, din diverse civilizații.

Constelația Orion, cunoscută ca Vânătorul grec al Cerului, înarmat cu un scut 
din piele de leu, iar în cealaltă mână un buzdugan, fiul zeiţei Artemis reprezen-
tat prin stelele cele mai strălucitoare fiind Betelgeuse – alfa (umărul), Bellatrix – 
gama (războinica), Rigel – beta (piciorul, Saiph (genunchiul) încins la mijloc cu un 
brâu format din trei stele strălucitoare (delta, epsilon şi dzeta) în mitologia greacă 
poartă numele de rariță, Trifeţitiile, sau cei Trei Crai, cei Trei Magi (Vasile, Grigore și 
Ioan), nume românești pe cer cu care ne mândrim. Aceasta intersectează ecuato-
rul ceresc. (Împarte bolta cerească în două părți, respectiv emisfera nordică și emi-
sfera sudică). În momentul răsăritului indică direcția Est, iar în momentul apusului 
direcția Vest. Puțin mai la sud de brâu se află steaua theta care este un sistem mul-
tiplu format din șase stele, iar lângă ea vestita nebuloasă M42. Constelația conține 
și nebuloasa obscură Cap de Cal, pe care românii o numesc tot Orion.

De la centură înspre sud-est, ajungem la steaua Sirius (α Cma); din Constelația 
Câinele Mare, ne îndreptăm spre Procyon (α Cmi). din Constelația Câinele, o unim 
imaginar cu Betelgeuse și astfel formează „Triunghiul de Iarnă”.

   
Nebuloasa Orion

Sub cele trei stele care formează „Centura” sau „Brâul” lui Orion, la 1.400 
a.l. depărtare de Pământ, în marea nebuloasă gazoasă M42, există un centru de 
creație stelară. Nebuloasa Orion este de 2.000 de ori mai mare decât Soarele. 
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Asemenea peștișorilor dintr-un acvariu, stelele se nasc în grupuri, foarte 
aproape una de alta. 

– Stelele însemnate cu o cruce, formeazǎ grupul cel mai vechi (opt milioane 
de ani). 

– Stelele din grupul b, însemnate cu un mic cerc, au cinci milioane de ani. 
– Stelele din grupul c, însemnate cu un punct negru, au trei milioane de ani. 
– Stelele din grupul d, are mai puţin de un milion de ani. 
– Stelele cele mai tinere, s-au format din materia nebuloasei, acum mai puţin 

de o sutǎ de milioane de ani. Acestea sunt întradevǎr embrioni de stele. 
Asistǎm la existenţa unui proces continuu, nesfârşit de naştere a stelelor.
Naşterea, viaţa şi moartea, sunt elementele unui ciclu cosmic: materie 

interstelarǎ – stele – materie interstelarǎ.

Nori moleculari, în care se formează stele Nebuloasa Lagoon, situată la 6500 
ani lumină, în constelaţia Serpens

Observarea astronomicǎ a evidenţiat cǎ în cer existǎ multe regiuni, unde 
se desfǎşoarǎ sub ochii noştri, aceleaşi fenomene. Astfel sunt stele pe cale sǎ se 
nascǎ în nebuloasele: Trefla, Rozeta, Licorn s.a.

Imaginea publicată de NASA arată sute de stele tinere în grupul central şi gru-
puri mai puţin vizibile, mărginaşe.

Nebuloasa Rozeta sau Caldwell 49 este o regiune H II din constelaţia Licornul, 
fotografiată la observatorul Chandra, cu raze X, oferă un spectacol de lumini 
uimitor.

Roiul deschis NGC 2244 (Caldwell 50) face parte din această nebulozitate, ast-
fel că stelele roiului s-au format din materia nebuloasei.

Datele de la observatorul Kitt Peak şi Digitized Sky Survey arată zone imense 
de gaze şi praf în diverse culori (violet, oranj, verde, albastru), dar şi stâlpi de praf 
care rămân în urmă, după ce radiaţiile intense de la stelele masive au erodat 
gazele difuze.

Studiul asupra grupului de stele din dreapta sus (NGC 2237) arată că aici există 
şi stele cu masa mică. Până acum, în acest grup au fost descoperite 36 de stele 
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tinere, însă imaginile noi oferite de observatorul Chandra arată că în “Rozeta” 
s-au născut până acum cel puţin 160 de stele.

Toate aceste informații pot avea un impact educațional asupra publicului de 
orice vârstă, dar pot fi și de un real folos în domeniul navigației.
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ASPECTE CU CARACTER ETNOGRAFIC PRIVIND 
EDUCAȚIA MUZEALĂ ÎN PERIOADA 2016–2017

Brîndușa Ilie1

ETHNOGRAPHIC ASPECTS REGARDING MUZEAL 
EDUCATION IN THE PERIOD 2016–2017

Between 2016 and 2017, the Ethnography and Folk Art Section of Carol I Brăila 
Museum was involved in various museum education campaigns in partnership 
with kindergartens, gymnasiums and high schools in the city and county of 
Braila, including all school-age classes, on topics related to the traditions and 
customs of the Brăila Plain.
Keywords: museum, traditions and customs, cultural programs

Cuvinte cheie: muzeu, tradiții și obiceiuri, programe culturale

În perioada 2016–2017, Secția Etnografie și Artă Populară a Muzeului Brăilei 
„Carol I” a fost implicată în diverse campanii de educație muzeală în parteneriat 
cu grădinițe, școli gimnaziale și licee din orașul și din județul Brăila, cuprinzând 
toate categoriile de vârstă școlară, pe teme referitoare la tradițiile și obiceiurile 
din Câmpia Brăilei. Programele culturale și educaționale care se adresează tinerei 
generații urmăresc formarea personalității copiilor, conturarea propriei identități 
etnoculturale prin prezentarea și familiarizarea cu patrimoniul muzeal cu specific 
etnografic din arealul nostru. 

În acest interval am organizat în instituțiile de învățământ, dar și în spații 
nonformale, activități practice și interactive, punând accent pe informare, comu-
nicare, prezentare, dar și pe explicarea conceptelor, a vocabularului de specia-
litate și pe clarificarea unor noțiuni care nu sunt prezente în curricula școlară. 
Fiind la o vârstă în care dinamismul constituie un factor cheie, printr-o implicare 
activă, opusă pasivismului generat de sala de curs, elevii devin mult mai receptivi 
la metodele sociologice, examinând, constatând, descriind și stabilind corelații 
între obiecte, cunoscând oameni cu diverse îndeletniciri tradiționale și aflând 
1 Muzeograf, Secția Etnografie, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila, e-mail: brindusa.ilie@yahoo.co.uk
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povești de viață cu o importantă încărcătură emoțională. Mergând alături de 
elevi în diverse campanii de cercetare pe teren, am observat modul responsabil 
în care s-au implicat în organizare, interesul manifestat atunci când s-au întâlnit 
cu meșterii populari, atenția acordată detaliilor când am vizitat un atelier sau o 
casă țărănească.

În acești ani am continuat colaborarea cu Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Brăila, prin asigurarea de personal pentru coordonarea și conduce-
rea activităților realizate în parteneriat și prin acordarea consilierii de speciali-
tate pentru buna organizare a acțiunilor pentru tineret. Astfel, în cadrul pro-
iectelor „Brăila de ieri și de azi” și „Brăila între trecut și prezent” organizate 
de D.J.T.S.  Brăila, în colaborare cu Crucea Roșie Brăila și Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, am desfășurat ore de educație muzeală 
adresate elevilor din comuna Stăncuța în cadrul sălii de conferințe a Punctului de 
Informare Turistică din localitate, în care am pus accentul pe o ocupație cunos-
cută și practicată intens în zona noastră: pescuitul, îndeletnicire care are un aport 
major în completarea necesarului de hrană, dar și în negoțul peștelui uscat, sărat 
sau afumat. Localitatea nu a fost aleasă aleatoriu, aici fiind amenajat un adăpost 
pescăresc în scopul susținerii dezvoltării infrastructurii și serviciilor specifice sec-
torului pescăresc, dar se urmărește și dezvoltarea pisciculturii în cadrul Asociației 
Pescarilor Stăncuța. De altfel, două dintre obiectivele Punctului de Informare 
sunt: dezvoltarea pescuitului și a activităților piscicole locale și regionale și orga-
nizarea de acțiuni de cooperare cu instituțiile locale și regionale pe probleme de 
turism piscicol.

Tematica pescuitului a fost dezbătută și în cadrul altor ore de educație muze-
ală desfășurate la școlile din comunele Siliștea și Tichilești, unde au fost prezenți 
și reprezentanți din cadrul Parcului Natural Balta Mică a Brăilei și Direcției Silvice 
Brăila. Pe lângă materialul informativ despre flora, fauna, speciile de pești și tipu-
rile de relief, elevii au aflat informații detaliate despre metode de conservare spe-
cială a zonelor de grinduri, stufăriș și bălți, dar și despre ecosistemele formate din 
păduri aluviale, pășuni, zone umede, iezere și bălți.

Derulat pe parcursul unui an școlar, programul „În orizontul tradițiilor” și-a 
propus valorificarea patrimoniului imaterial și promovarea tradițiilor din zona 
brăileană prin implicarea elevilor, familiilor și cadrelor didactice în activități 
organizate în colaborare cu specialiști de la Muzeul Brăilei „Carol I”. Obiectivele 
specifice vizate în cadrul programului au fost promovarea prin cântece, dansuri 
populare și șezători a obiceiurilor poporului român, consolidarea colaborării între 
școală, familie și comunitate în scopul orientării și aprecierii valorilor tradiționale, 
atragerea elevilor în organizarea activităților cu caracter extracurricular, condu-
când la lărgirea și îmbogățirea orizontului de cunoaștere al acestora, consolida-
rea ideii apartenenței la spațiul cultural românesc. În fiecare lună întâlnirile în 
cadrul muzeal sau școlar au tratat teme precum: Dochia și mărțișorul; Sfântul 
Gheorghe – deschizător de drumuri agrare; Meșteșugul încondeierii ouălor; Rituri 
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și ritualuri: Caloianul și Paparuda; Ziua Internațională a Iei; Drăgaica și Sânzienele, 
obiceiuri din sud-estul arcului carpatic; Sărbătoarea Sfântului Dumitru – sfârșitul 
anului agrar pastoral; Sfântul Andrei în tradiția populară.

Proiectul „Brăila, file de poveste” desfășurat în cadrul programului național 
„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” s-a adresat elevilor de la Colegiul 
Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila. Timp de câteva zile de sfârșit 
de februarie și început de martie, în cadrul unor întâlniri succesive atât la muzeu 
cât și la colegiu, am implicat mai mulți elevi împreună cu membri ai familiilor 
în realizarea de activități cultural educative, cu scopul de a-i familiariza cu con-
ceptul de patrimoniu imaterial, dar și cu unele credințe și practici specifice lumii 
satului brăilean. În cadrul atelierului „Dragobetele sărută fetele!” am prezentat 
semnificația acestei sărbători populare românești, copiii confecționând păpușa 
Dragobete, fiecare purtând un mesaj și o simbolistică aparte; la atelierul „Baba 
Dochia aduce primăvara” am vorbit despre legenda Babei Dochia și credințele 
legate de firul de mărțișor în lumea satului, iar la activitatea practică ni s-a ală-
turat artistul plastic Adelina Smeu, cu care cei mici au confecționat mărțișoare 
tradiționale. Dacă primele două întâlniri au avut loc la școală, într-un spațiu cunos-
cut, următoarele două ateliere s-au desfășurat în sala de expoziții temporare a 
Secției Etnografie. După vizitarea expoziției de bază, am avut o dezbatere com-
parativă asupra stilului de viață: cum trăiau BUNICII noștri în trecut și cum trăim 
NOI în prezent, având ca bază de discuție fotografii vechi din colecțiile personale 
ale familiilor copiilor. Corelat cu acest atelier, în ultima zi a proiectului am purtat 
o discuție liberă despre meseriile bunicilor noștri, în prealabil copiii întrebându-și 
acasă bunicii despre activitățile lor, documentându-se despre ceea ce înseamnă 
o meserie și ce responsabilități implică acest lucru și făcând o comparație cu ceea 
ce intenționează ei să studieze și să-și aprofundeze cunoștințele într-un domeniu.

Tot în cadrul programului național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” am avut o bună colaborare cu elevi de la Școala Gimnazială „Constantin 
Sandu Aldea”. În cadrul atelierelor desfășurate împreună ne-am întâlnit din nou 
cu artistul plastic Adelina Smeu care organizează ore demonstrative pentru 
confecționat produse tradiționale pe diferite teme, am vizionat filme documen-
tare din patrimoniul Secției Etnografie și am învățat să coasem pe etamină punc-
tul românesc. 

În acești doi ani, în cadrul aceluiași program național, la invitația doamnei 
conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decanul Facultății de Management-Marketing în 
Afaceri Economice din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu” din Brăila, 
am avut o serie de întâlniri cu liceeni de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu 
Murgoci” și Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, în cadrul căreia am purtat un 
dialog interactiv legat de tradițiile pascale din zona Brăilei și am urmărit împre-
una un film realizat de Muzeul Brăilei „Carol I” despre copiii din Salcia Tudor 
care au participat la „Festivalul Național al Ouălor Încondeiate” de la Ciocănești, 
Suceava.
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Tot în anul 2016 am reluat fructuoasa colaborare cu Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, prin redeschiderea Cercului de Etnografie „Liviu Mihăilescu”, având 
ca obiectiv răspândirea și revitalizarea obiceiurilor și meșteșugurilor tradiționale 
românești în rândul tinerilor. Ne-am propus să popularizăm obiceiurile și sărbă-
torile tradiționale din zona noastră etnografică, să conștientizăm apartenența 
la un spațiu cultural etnoidentitar, să identificăm aspecte ale civilizației habi-
tatului Bărăganului de Nord dar și să dezvoltăm abilități personale, estetice, 
sociale și comunicative. Activitatea Cercului de Etnografie „Liviu Mihăilescu” se 
concretizează prin întâlniri lunare în cadrul școlii sau muzeului, unde se dezbat 
subiecte referitoare la tradițiile și obiceiurile specifice Câmpiei Brăilei. Întâlnirile 
din cadrul Cercului sunt dublate de organizarea unei Școli de Vară, materiali-
zată printr-o campanie de documentare și cercetare pe teren în diferite localități 
din județul Brăila, la meșteri populari. Tot în cadrul Școlii „Mihai Eminescu” am 
fost invitată la o activitate coordonată de doamna Didina Coman, profesor gr. 
I pentru învățământul primar, unde elevii au avut ocazia să cunoască un autor 
de literatură pentru copii: doamna Vera Crăciun din Galați, membru al Asociației 
„Universul Prieteniei” din Iași.

În fiecare an, la nivel național, are loc un concurs interdisciplinar despre cul-
tură și civilizație în România, adresat elevilor de liceu, structurat pe trei secțiuni: 
Studiu privind particularitățile etnografice/etnologice și lingvistice locale, Studiu 
privind mentalități culturale și cercetare sociologică, Monografii istorice locale. 
În Regulamentul concursului se menționează întocmirea unui portofoliu și a unui 
proiect de conservare, iar în raport cu tema aleasă elevii pot să identifice și să pre-
zinte un obicei sau o tradiție/mentalitate/sărbătoare locală și să evidențieze spe-
cificul său; să identifice și să prezinte modul specific de reflectare a caracterului 
local în particularități de limbaj, comportamente, obiecte, port; să identifice și să 
prezinte interdependențele între particularitățile geografice, istorice, religioase, 
etnice locale; să identifice și să prezinte factori locali ai schimbării; să identifice 
și să evidențieze dimensiunile interculturale. Astfel, în urma solicitării de colabo-
rare cu echipaje de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, am acor-
dat asistența de specialitate punând la dispoziția elevilor spațiul muzeal pentru 
informare și documentare în vederea elaborării proiectului.

Prin organizarea de proiecte de educație muzeală pe diverse teme cu specific 
etnografic, am corelat obiectivele culturale ale muzeului cu obiectivele educative 
clasice cunoscute în școli, adaptate în funcție de categoriile de vârstă ale elevi-
lor. Activitățile interactive la care au participat copiii, implicând, pe lângă cadre 
didactice, și membri ai familiilor, au avut rolul de a-i apropia de un cadru cultural 
în care nu mai pătrunseră până în acel moment, descoperind în același timp, în 
calitate de locuitori ai orașului, diversitatea și intensitatea vieții satului brăilean.
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Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
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Punctul de Informare Turistică din Stăncuța, județul Brăila

Întâlnire cu un autor de cărți pentru copii
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE DESFĂȘURATE 
LA MUZEUL „CASA DE TÂRGOVEŢ” PLOIEŞTI

Mihaela Ioniță1

EDUCATIONAL PROJECTS TAKING PLACE AT „CASA 
DE TÂRGOVEŢ’’ MUSEUM FROM PLOIEŞTI

The museum „Casa de târgoveţ – Hagi Prodan” has been developing cultural 
programs and museum educational programs for the young generation for a 
few years, emphasizing the relationship with material and non-material patri-
mony objects. 
Museum pedagogy projects within our department are addressed to all school 
institutions, starting from kindergarten children to young students, projects 
that present the museum and various themes of history and traditions, accord-
ing to requirements and age. 
The themed approach is extremely varied and covers several topics: „Traveling 
in old Ploiesti”, „Lords costumes from the 19th Century”, „Fanariot Moravians”, 
„Traditions and customs of Romanian people”, „Legends and folk tales”, as well 
as valorizing the patrimony through documentary films aimed at the architec-
ture of the old buildings in which our museum is included. The subjects of the 
educational programs are addressed throughout a school year and especially in 
the week „Different School – let’s know more to be better”. 
Keywords: museum, projects, museum pedagogy, The Different School Week.

Cuvinte cheie: muzeu, proiecte, pedagogie muzeală, săptămâna Școala Altfel.

Muzeul „Casa de târgoveț – Hagi Prodan” dezvoltă de câțiva ani programe 
culturale și de educație muzeală pentru tânăra generație, punând accent pe 
relaționarea elevilor cu obiecte din patrimoniul material și imaterial al instituției 
noastre. Față de educația formală care are loc în școală, unde se acumulează 
cunoștințe de bază, educația nonformală, ce se realizează în muzeu este văzută ca 
o implicare activă, dinamică, unde elevii învață observând, descriind și stabilind 

1 Conservator, Muzeul „Casa de târgoveț – Hagi Prodan”, Ploiești, e-mail: ionimikela@yahoo.com
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corelații între obiective și propria lor experiență de viață. Astfel, informațiile pri-
mite de tineri se fixează ca o ancoră în memoria afectivă a acestora și cu greu se 
mai pot șterge. O singură dată dacă intri în Casa Hagi Prodan, cu siguranță nu o 
vei uita toată viața. 

Proiectele de pedagogie muzeală din cadrul secției noastre, se adresează tutu-
ror instituțiilor școlare, începând de la grădinițe și până la universități și cuprind 
atât prezentarea muzeului cât și teme variate de istorie și tradiții etnografice.

Scopul acestor proiecte, este de a promova și valorifica patrimoniul existent 
în cadrul muzeului prin intermediul strategiilor de marketing și a programelor 
educaționale.

Tematica abordată în cadrul proiectelor este extrem de variată și acoperă, 
în general, mai multe subiecte, cum ar fi: „Călătorim în Ploieștiul de altădată”, 
„Costume boierești din sec. XVIII–XIX”, „Moravuri fanariote”, „Tradiții și obiceiuri la 
români”, „Legende și povești populare”. 

În vederea valorificării patrimoniului imaterial s-au prezentate filme docu-
mentare având ca temă arhitectura veche a orașului Ploiești, categorie din care 
face parte și clădirea muzeului nostru.

Subiectele programelor educaționale sunt abordate pe întreg parcursul unui 
an școlar, dar mai ales în săptămâna „Școala Altfel – Să știi mai multe să fii mai 
bun!”. 

În lucrarea de față vă prezentăm programele de pedagogie muzeală pe care 
Muzeul „Casa de târgoveț” le-a derulat în săptămâna altfel, care după cum știm, 
în acest an s-au desfășurat pe tot parcursul anului școlar 2016 – 2017. Activitățile 
s-au materializat sub forma unor șezători literare sau ateliere cu tematică diversă.

În general, proiectele educaționale s-au structurat pe două etape:
Prima etapă a fost legată de pregătirea și promovarea evenimentului: 
– lansarea proiectului către unitățile de învățământ din județ;
– stabilirea unei date limită de înscriere prin intermediul unei fișe de înscriere 

tip, pusă la dispoziția cadrelor didactice fie la sediul muzeului, fie pe pagina web 
a instituției;

– confirmarea înscrierii prin contact telefonic;
– programarea grupurilor de elevi în funcție de atelierul ales și de ordinea 

înscrierilor;
– stabilirea, achiziționarea și pregătirea materialelor necesare desfășurării 

atelierelor de lucru.
Cea de-a doua etapă a vizat derularea propriu-zisă a atelierelor. 
Astfel, activitățile desfășurate în lunile octombrie și noiembrie 2016, au fost 

destinate în special tinerilor liceeni cărora li s-a prezentat o parte din istoria seco-
lelor XVIII – XIX, perioada fanariotă, punând accent pe modă și pe stilul de viață 
al acelor ani. În toată această perioadă în muzeul nostru, în cadrul unei expoziții 
temporare, au fost etalate trei costume boierești lucrate în fir de aur și argint, 
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aparținând secolele XVIIII – XIX. Pentru diversificarea activităților, elevii și-au pro-
curat costume de epocă, pe care le-au prezentat într-o mică paradă organizată 
pe prispa casei. Juriul format tot din elevi, dar din alte unități de învățământ, au 
punctat cel mai frumos costum, iar la final toți concurenții au primit diplome de 
participare.

O altă activitate desfășurată în această perioadă a avut ca protagoniști două 
grupe de studenți de la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești. Ca temă dezbă-
tută în cadrul acestei activități a fost: arhitectura Casei de târgoveț și a conacelor 
de secol XVIII–XIX.

Având în vedere că o mare parte dintre studenți erau străini, proveniți din 
Africa și Turkmenistan, de religie musulmană, iar în interiorul muzeului nostru se 
întâlnesc multe obiecte orientale, tinerii și-au manifestat curiozitatea cu privire la 
istoria acestei case și a locuitorilor săi. 

Următoarea perioadă, decembrie – ianuarie, a fost destinată atât colindelor 
de iarnă cântate pe prispa muzeului, cât și șezătorilor de la gura sobei. La aceste 
activități au participat copii de toate vârstele, de la preșcolari până la liceeni și cu 
toții s-au străduit să aducă tradiția, de mult uitată, de la țară la oraș. Aici am evocat 
Jocul caprei și Plugușorul. 

La șezătorile organizate în sufrageria casei, s-au spus întâmplări și povești ade-
vărate, povești istorice, cântece și basme populare și au fost prezenți elevi de liceu 
și de gimnaziu.

O altă activitate desfășurată în această perioadă a fost „Cartea, prietena 
mea”, unde elevii s-au organizat pe echipe și au spus diverse citate desper cărți. 
De asemenea, s-a vorbit despre importanța conservării patrimoniului și despre 
rolul muzeelor în viața elevilor. O altă temă, a pus în discuție istoria locală, eveni-
mentele și transformările prin care a trecut comunitatea locală, din cele mai vechi 
timpuri și până astăzi. Astfel, în cadrul acestei activități au fost proiectate imagini 
cu Ploieștiul de altădată, și s-au făcut comparații între orașul vechi și nou.

Luna februarie 2017 a debutat cu sărbătoarea iubirii la români Dragobetele. 
Activitatea s-a derulat într-un cadru intim, în sufrageria casei, unde tinerii așezați 
pe perne sub formă de inimioare, au confecționat ecusoane simbolice, speci-
fice acestui eveniment. Elevii au primit materiale informative legate de tradițiile 
și obiceiurile acestei zile, pe care le-au citit și comentat. S-au purtat discuții pe 
această temă, tinerii având ocazia de a-și exprima liber părerile despre iubire, în 
general și despre dragostea dintre un băiat și o fată, în special. Atmosfera relaxată 
și discuțiile sincere au dus la consolidarea relațiilor intercolegiale, iar tinerii au 
fost serviți la final cu ceai și prăjiturele. Tot în această lună s-a desfășurat activita-
tea cu tema „Curajul de a ne exprima”. 

Luna martie 2017, a debutat cu simbolurile primăverii, Ghiocelul și Mărțișorul. 
Cu această ocazie am invitat un meșter popular, profesor de arte frumoase, care 
le-a prezentat elevilor de gimnaziu prezenți la activitate, o serie de obiecte sculp-
tate în lemn și totodată le-a făcut o demonstrație de sculptură. 
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Cu ocazia zilelor de 1 martie și de Ziua mamei, am organizat ateliere de 
creație la care au participat mai multe grupe de elevi. În cadrul acestor ateliere 
s-au confecționat mărțișoare și felicitări, iar lucrările realizate de copii au fost 
expuse într-o miniexpoziție. 

În luna aprilie 2017, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, muzeul nostru a 
organizat mai multe ateliere de lucru în cadrul cărora elevii au modelat în lut, au 
pictat ouă confecționate din polistiren sau au confecționat coșulețe și iepurași de 
Paște.

O altă activitate îndrăgită de elevi a fost „Vânătoarea de ouă”. Aceasta a con-
stat în descoperirea, de către copii, a ouălor ascunse în iarba și tufișurile din cur-
tea muzeului. 

Atelierul de sculptură s-a desfășurat sub îndrumarea unui meșter popular 
care le a vorbit elevilor despre semnificația obiectelor realizate de ei, dar și despre 
Sfânta Cruce, candele şi ouă sculptate cu motive bine accentuate, specific peri-
oadei Pascale. Încântarea elevilor a venit din faptul că, în cadrul acestui atelier, 
cu ajutorul custurii, au putut să cioplească lemnul și să realizeze ceva cu propriile 
mâini. Tinerii au fost interesați de meseria de cioplitor în lemn și de beneficiile pe 
care aceasta ți le poate aduce.

La începutul lunii iunie 2017, elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” au fost 
prezenți în curtea muzeului și au desenat și pictat imagini cu clădirea Casei de 
târgoveț. Unii dintre ei au pictat pe pânză, iar alții au pictat pe etamină. Tinerii 
ajutați de angajații muzeului au lipit etamina pe cartoane colorate, au prins o 
sfoară pe post de agățătoare și astfel au realizat un tablou. Toate aceste tablouri 
au fost expuse ulterior în incinta Colegiului de Artă. 

Toate aceste activități le-am gândit cu scopul de a atrage cât mai mulți tineri 
în zona muzeului. Și totodată, ne-am dorit ca prezența elevilor în cadrul muzeului 
să nu fie înregistrată ca o simplă vizită, ci peste ani, aceștia să-și amintească cu 
drag de experiențele trăite în spațiul expozițional al Casei de târgoveț.

Astfel s-a încheiat o perioadă frumoasă de activități educative desfășurate la 
muzeu, la care au participat atât elevii ploieșteni cât și cei prahoveni. 

Coordonând aceste proiecte și observând interesul și bucuria manifestată de 
participanți, pot spune că obiectivul nostru, acela de a familiariza copiii și tinerii 
cu scopul și rolul unui muzeu, a fost atins.

În concluzie, aceste proiecte educaționale derulate în perioada anului 
școlar 2016 – 2017, alături de celelalte programe de pedagogie muzeală și toate 
activitățile cu publicul, certifică împlinirea și exercitarea vocației Muzeului „Casa 
de târgoveț din secolele XVIII – XIX”, ce valorifică într-o manieră dinamică tot cea 
ce este autentic și reprezentativ în viața oamenilor înstăriți din sec. XVIII–XIX. De 
asemenea, nu putem să trecem cu vederea faptul că Muzeul „Casa de târgoveț” a 
fost primul muzeu de istorie din Prahova.
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Sărbătoarea iubirii la români „Dragobetele”
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Activități desfășurate cu ocazia Sărbătorilor Pascale
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Diverse activități educative 
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Activități dedicate sărbătorilor de iarnă
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TEATRU DE UMBRE LA MUZEU

Corina Iordan1

THE SHADOW THEATER AT THE MUSEUM

The Teleorman County Museum carried out a workshop called “The Shadow 
Theater at the Museum” within the “Summer School” educational project.
The workshop addressed children aged 6 to 11 years. The aim was to acquaint 
the museum heritage with new means of assimilating knowledge through role 
play and empathic transposition as well as developing imagination, practical 
skills and teamwork.
Based on a given scenario, children have learned to build the silhouettes and 
decoration needed for a shadow theater piece. Still, they have learned some 
of the techniques of handling a silhouette and the way to combine acting with 
silhouettes.
Keywords: museum, Shadow Theater, workshop, educational project.

Cuvinte cheie: muzeu, teatru de umbre, atelier, proiect educațional.

Muzeele vorbesc despre povești! Fie că sunt de istorie, artă, științele naturii 
sau etnografie, muzeele înmagazinează în sălile lor obiecte care vorbesc despre 
ele însele, despre epoca în care au fost folosite sau create, despre oamenii care 
le-au mânuit sau făcut, despre contextul în care au existat, despre natură sau des-
pre viețile oamenilor. Fiecare obiect are în urma lui șirul poveștilor reale sau ima-
ginare care l-au făcut să existe, povești care se redescoperă în etalarea acestuia în 
vitrinele expoziționale. 

POVESTEA – drumul cel mai scurt dintre obiectele 
de muzeu şi scenariul de teatru de umbre

Plecând de la aceste considerente, Muzeul Județean Teleorman a desfășurat 
în cadrul proiectului educațional „Școala de vară” un atelier intitulat „Teatru de 
umbre la muzeu”.
1 Muzeograf, Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, e-mail:corinaiordan1@yahoo.com
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Obiectivele atelierului:
Obiectivul urmărit a fost cunoașterea patrimoniului muzeal prin noi mijloace 

care să permită atât asimilarea cunoștințelor prin joc de rol și transpunere empa-
tică, cât și dezvoltarea imaginației, a abilităților practice și a lucrului în echipă.

Atelierul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani și s-a derulat 
pe perioada a două zile, între orele 10.00–12.00. (foto. 1)

Desfășurarea atelierului
ZIUA I / Ce este teatrul de umbre?
În prima zi, copiii au primit explicații despre ceea ce reprezintă teatrul de 

umbre. Astfel, aceștia au aflat că teatrul de umbre, cunoscut ca „Teatrul de umbre 
chinezesc”, a apărut ca o necesitate de a face apariția unor zei budiști în tem-
ple, în locuri mai întunecoase pentru impresionarea credincioșilor și că el poate fi 
socotit drept primul procedeu de animație. De asemenea, copiii au fost informați 
că teatrul de umbre a fost adus în Europa destul de târziu, prin secolul al XVIII-lea 
și a fost repede asimilat de cei pasionați de arta teatrală, atât spectatori, cât și 
artiști, ba mai mult, a fost cel care a inspirat creatorii de desene animate. 

Pentru a înțelege mai bine ce este teatrul de umbre, copiilor le-a fost prezen-
tată, prin punere în scenă, legenda legată de apariția teatrului de umbre:

Se spune că împăratul Wu al dinastiei Han (121 î. C.) se simțea foarte singur 
după pierderea concubinei Li, la care ținea foarte mult. Era atât de tulburat încât 
a început să-și neglijeze imperiul. Miniștrii săi erau foarte preocupați și au încer-
cat diferite metode să-l determine să-și reia sarcinile. În cele din urmă au găsit un 
bătrân magician taoist, care știa cum să cheme umbrele. El l-a așezat pe împărat 
într-o cameră întunecată în fața unui ecran de pânză și folosind o mică flacără în 
spatele ecranului, a provocat apariția umbrei concubinei Li, care a început să se 
miște plină de viață. Împăratul a fost foarte mulțumit și a fost în sfârșit capabil să-și 
revină din adânca sa durere. (foto. 2)

Cum se face teatrul de umbre?
După prezentarea piesei de teatru, copiilor le-a fost prezentat modul în care 

se realizează un teatru de umbre: materiale necesare și tehnicile de animație. 
Pentru a pune în scenă un teatru de umbre sunt necesare:
a) sursa de lumină – aceasta poate fi: un bec de la o veioză, un retroproiector 

sau un videoproiector;
b) ecranul – acesta trebuie să lase lumina să treacă, fără să intre în ochii pri-

vitorilor. El poate fi realizat din materiale opace: hârtie, textile sau folie de plastic 
monocromă;

c) diverse materiale – cartoane, hârtie, folie de plastic transparentă sau colo-
rată, obiecte cu diferite grade de opacitate, dantelă etc.



Teatru de umbre la muzeu  |  75 

Procedeul de animație este simplu, acesta constând în intercalarea între o 
sursă de lumină și un ecran semitransparent (din mătase sau pânză) a unei mari-
onete (o reprezentare amorfă a unui om, animal, a unor obiecte, etc.), care, prin 
mișcare imprimată de un animator (persoana care face ca o marionetă să se 
miște), pare pe ecran o umbră mișcătoare. (foto. 3)

Poveștile bunicilor – vizita tematică a expoziției permanente „Aspecte 
etnografice teleormănene”

Următorul pas în derularea proiectului a fost introducerea copiilor în lumea 
poveștilor, a poveștilor pe care le oferă un muzeu și pregătirea unor scenarii.

I-am întrebat pe copii dacă știu povesti și de la cine știu aceste povesti. 
Răspunsurile lor au fost unanime: de la bunicul, bunica, mama. I-am întrebat 
unde sunt bunicii, răspunsurile fiind, de asemenea unanime: la țară! Le-am pro-
pus apoi celor mici o excursie „la țară”, acesta realizându-se în cadrul expoziției 
permanente „Aspecte etnografice teleormănene”.

După vizitarea expoziției, i-am mai întrebat pe copii:
– ce făceau bunica, bunicul? – țesea, cosea, făcea pâine, avea grijă de animale.
– ce făceau bunicii? – spuneau povesti.
– ce povești spuneau bunicii? – „Punguța cu doi bani”, „Capra cu trei iezi” etc.
– ce au în comun poveștile? – se petrec în lumea satului, vorbesc despre obiec-

tele din gospodăria țărănească, personajele fac parte din tipologia țăranului 
român (vestimentație, gesturi, atitudine, vocabular).

– obiectele din expoziție pot spune povești? – orice loc, orice obiect dintr-un 
muzeu are o poveste. (foto. 4)

Stabilirea scenariului
În urma vizitei copiilor în expoziție și a dialogului purtat, s-au ales și s-au reali-

zat două scenarii, două povești care să recreeze tablouri, scene și momente inspi-
rate din circuitul expozițional. Astfel, copiii au optat pentru poveștile: „Punguța 
cu doi bani” și „Cei trei purceluși”. (foto. 5)

Realizarea siluetelor personajelor și a decorului. Tehnicile de mânuire a 
siluetelor.

Pe baza scenariului, participanții la atelier au fost învățați să realizeze, din 
carton, siluetele și decorul necesare pieselor de teatru. Acestea s-au realizat 
prin tehnicile decupajului, lipitului și colajului. Astfel, copiii au realizat siluetele 
din carton ale cocoșului și găinii, ale celor doi moșnegi, ale purcelușilor, lupu-
lui, căsuțelor, soarelui și norilor, copacilor și florilor. Totodată, cei mici au învățat 
câteva dintre tehnicile de mânuire a unei siluete și modalitatea de a îmbina inter-
pretarea actoricească cu mânuirea siluetelor. (foto. 6, 7)
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ZIUA II / Repetiție generală. Prezentarea pieselor de teatru în fața 
publicului

În a doua zi a atelierului, copiii au devenit actori, mânuitori de păpuși de car-
ton, punând în scenă cele două povești în fața unui public format din părinți și 
bunici. 

Finalitatea și succesul atelierului s-au măsurat prin aplauzele primite, prin 
entuziasmul copiilor și al părinților și prin solicitările venite din partea acestora 
de a mai organiza un astfel de atelier. (foto. 8, 9)

Concluzionând, putem spune că atelierul „Teatru de umbre la muzeu” 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 și au intrat în poveste. 

Totodată, prin derularea și participarea la atelierul de teatru de umbre, copiii 
au învățat să fie parte dintr-o echipa, și-au dezvoltat limbajul și capacitatea de 
exprimare orală, și-au dezvoltat creativitatea, memoria, capacitatea de concen-
trare, dar și dexteritatea și motricitatea fină, au învățat și au reușit să-și exprime 
sentimentele și emoțiile.

Mai trebuie subliniat faptul că teatrul muzeal aduce numeroase beneficii 
unui muzeu, dar și publicului său: ajută să se realizeze o corelație afectivă și men-
tală între muzeu și audiența sa, conduce la atragerea unui public mai numeros 
și chiar mai divers, poate transforma muzeul într-un spațiu al divertismentului, 
oferă o modalitate inedită, atractivă și convingătoare de transmitere a unui mesaj 
de natură socio-culturală, dezvoltă imaginea muzeului. (foto. 10)
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foto. 5
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foto. 7
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ANIMALE DIN POVEȘTI

Sorina Ștefania Matacă1

ANIMALS FROM STORIES

„Animals from stories” exhibition brings together species of birds and mam-
mals, which were sources of inspiration for some of our childhood stories. The 
exhibition is aimed especially at children, which can corroborate the morpho-
logical and ethological features of animals with those known from the stories of 
their childhood.
Keywords: exhibition, animal, story.

Cuvinte cheie: expoziție, animal, poveste. 

Expoziția „Animale din povești” reunește specii de păsări și mamifere, care 
au reprezentat surse de inspirație pentru unele dintre poveștile copilăriei noastre. 
Ursul păcălit de vulpe, Scufița roșie, Vulpea și cocorul, Corbul și vulpea, Bambi, 
Dumbrava minunată sunt doar câteva dintre subiectele narative ale căror per-
sonaje principale sunt animalele. Expoziția se adresează în special copiilor, care 
pot corobora trăsăturile morfologice și etologice ale animalelor cu cele cunoscute 
din poveștile și povestirile copilăriei lor. Dintre cele mai cunoscute animale din 
povești, au fost selectate, pentru expunere, vulpea, ursul, cocorul, corbul, bursu-
cul, căprioara, lupul, dar și alte animale care trăiesc în pădurile, câmpiile, precum 
și în zonele acvatice și palustre din arealul țării noastre (mistrețul, pisica sălba-
tică, râsul, cocoșul de munte, dropia, fazanul, dumbrăveanca, veverița, pupăza, 
lebăda, stârcul piptic, stârcul galben, egreta mică, lișița, cormoranul, lopătarul, 
etc.). 

Vulpea este hoinară prin mituri, legende, basme și povești. Înțelepciunea 
populară de pretutindeni descrie vulpea ca pe un animal independent, fără să 
sufere de singurătate, activ, inventiv, dar în același timp distrugător, îndrăzneț, 
temător, șiret, neliniștit, dezinvolt. Portretul ambivalent al vulpii se regăsește în 

1 Șef Secție Științele Naturii, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, e-mail: s_
mataca@yahoo.com
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mituri, tradiții și povești din întreaga lume. În basmele populare românești, vul-
pea este foarte aproape de portretul său din natură, ca fiind un animal viclean, 
descurcăreț și înzestrat cu o doză mare de umor. 

Datorită caracteristicilor sale, vulpea reprezintă personajul principal al unor 
povești, ca Ursul păcălit de vulpe, Vulpea și cocorul, dar și al fabulei lui La Fontaine, 
Corbul și vulpea. 

Ursul păcălit de vulpe, poveste scrisă de Ion Creangă și publicată la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, are ca temă principală viclenia și prostia. Personajele sunt 
vulpea și ursul. Subiectul este unul simplu. Un țăran care avea un car cu boi, dar 
încărcat cu pește, ia în car o vulpe care se prefăcea moartă în drum. Vulpea aruncă 
din car peștele, îl adună, îl duce în vizuina sa și începe să-l mănânce cu poftă. 
Ursul, care tocmai trecea pe acolo, îi cere vulpii niște pește. Vulpea îl refuză, însă îl 
sfătuiește să-și vâre coada în baltă și astfel va avea și el pește. Ursul ascultă sfatul 
vulpii, însă peste noapte balta a înghețat, iar când ursul a tras coada din balta, 
acesta a rămas fără coadă. În zadar a încercat ursul s-o prindă pe vulpe pentru a 
o pedepsi, vulpea vicleană nu a putut fi scoasă din vizuina sa. Și astfel, a rămas 
ursul păcălit de vulpe. (Fig. 1)

Vulpea și cocorul, poveste populară rusească, arată cum, împrietenită de 
curând cu cocorul, vulpea şi-a zis că trebuie să îl ospăteze, aşa că l-a invitat la ea 
acasă. Cocorul nu s-a lăsat mult aşteptat şi a venit la masă. Vulpea a gătit nişte 
griș şi l-a pus pe un blid întins, dar puţin adânc. Apoi, a început să se îndestuleze. 
Cocorul şi-a băgat ciocul lung în blid, a ciocănit şi a tot ciocănit cu el în vas, dar 
în zadar, nu a putut să culeagă nici măcar o înghiţitură. Cocorul a invitat-o la el 
pe vulpe. A doua zi, vulpea s-a înfăţişat la casa cocorului, care a adus la masă o 
supă rece şi gustoasă. Cocorul a turnat supa într-un ulcior cu gâtul lung şi îngust, 
şi şi-a îndemnat prietena să mănânce. Vulpea s-a tot învârtit în jurul ulciorului, i-a 
dat ocol când dintr-o parte, când din alta, a încercat să lingă şi să soarbă, dar nu 
s-a ales cu nici o picătură. Pur şi simplu, capul nu-i încăpea în ulcior. În această 
vreme, cocorul a sorbit cu ciocul său lung, şi a tot sorbit, până când a înghiţit 
toată supa. Vulpea era tare supărată, căci gândise că va mânca pentru toată săp-
tămâna. Nu a avut ce face, şi s-a întors acasă cu burta goală. Din acea zi, prietenia 
dintre vulpe şi cocor a luat sfârşit.

Corbul și vulpea, fabulă scrisă de La Fontaine, reprezintă tipologii diferite de 
oameni: vulpea – omul șiret, lingușitor, iar corbul – omul credul, naiv, infatuat, îngâm-
fat. Odată, un corb, furase o bucată de cașcaval de mâncare. Vulpea, simțind mirosul 
proaspăt, veni sub copacul în care era așezat corbul și începu să îl lingușească, de 
pene, de frumusețe. La sfârșit, vulpea îi ceru corbului să îi cânte ceva, căci ea nu mai 
auzise un alt glas mai frumos decât al lui. Corbul, lingușit până peste cap, deschise 
gura pentru a face ce a zis vulpea, și bucata de cașcaval căzu drept în gura vulpii, 
care plecă cu tot cu cașcaval, lăsând corbul ca pe un prost. (Fig. 2)
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Vulpea, mai mică decât un câine, are o coadă stufoasă cu vârful alb, lungă 
de circa 30–40 cm. Caracteristicile cozii (lungă și stufoasă) îi conferă un avantaj 
deosebit în păstrarea echilibrului în timpul vânătorii prin pădure. Vulpea poate 
alerga cu o viteză de 50 km/h. Deși este denumită vulpea roșie, blana acesteia 
are o varietate de nuanțe roșcate, care variază de la roșu portocaliu închis până 
la cafeniu deschis. Pe abdomen, piept, gât, precum și vârful cozii, blana este albă. 
Ochii vulpii sunt unici între carnivore, având o culoare galben-aurie, cu o pupilă 
orientată vertical, similară cu cea a pisicilor domestice. Vulpile nu-și pot „arăta 
colții”, cum fac lupii, câinii, coioții, șacalii, deoarece nu are musculatura facială 
dezvoltată. Vulpile sunt extrem de posesive cu hrana lor. În afara perioadei de 
reproducere și de creștere a puilor, nu împart nimic cu late vulpi. Adăpostul vul-
pilor este o vizuină, de obicei, la rădăcina unui copac. Deși pot să-și sape singure 
vizuina, vulpea preferă, cel mai adesea, vizuina părăsită de bursuc. Vulpile nu pot 
fi domesticite sau tratate ca niște „animale de casă”. Odată ajunse la maturitate, 
vulpile devin independente și uneori chiar agresive. 

Ursul este răspândit în toată regiunea holarctică. Este un animal deosebit 
de puternic. Ursul brun are o blană deasă, mult apreciată, cu două rânduri de 
peri (spicul și puful). Este un animal plantigrad, iar ghearele nu sunt retractile, 
imprimându-se în mers odată cu talpa și degetele. Circa 40% din totalul urșilor 
răspândiți în țările Uniunii Europene, se află în România, în Munții Carpați. 

Cocorul este o pasăre migratoare. Frumoasă și elegantă, este o pasăre înaltă, 
ce ajunge până la 1–2 m. Durata de viață este de 30–40 de ani. Cocorii sunt foarte 
sociabili, vocalizează, au un stil de viață monogam. Cocorul rămâne cu perechea 
sa toată viața. Cocorii sunt păsări gregare, formând cârduri mari. În Asia de Est, 
cocorii simbolizează viață îndelungată, fericire, fidelitate. În China, Africa de Sud, 
Uganda, cocorii sunt simboluri naționale. „Dansul” este un obicei practicat de 
cocorii de toate vârstele, uneori aceștia dansând în grup. Este modalitatea prin 
care cocorii își găsesc perechea, își exprimă afecțiunea și intenția de împerechere. 
Totul este o mică „scenetă”, în care păsările își desfac aripile, aruncă bețe sau smo-
curi de iarbă, dau din aripi și din cap. „Dansul” este însoțit de vocalizări specifice. 

Corbul este cea mai grea pasăre cântătoare (face parte din Ord. Paseriformes). 
Vocabularul său este foarte vast și complex. În zbor, penele produc un sunet ase-
mănător foșnetului de mătase. Corbul își construiește cuibul în vârful copacilor 
bătrâni sau pe stânci greu accesibile, din mai multe straturi de crengi împletite, 
acoperite cu nămol, apoi cu păr, lână și alte materiale moi. Având în vedere talen-
tul lui de constructor, amplitudinea ecologică, dar și inteligența sa, construirea 
cuiburilor prezintă o varietate de tipologii. Sunetele emise de corbi reprezintă un 
interes deosebit pentru ornitologi. Corbii pot imita sunetele din mediul lor. Au 
fost înregistrate 15 vocalize din 30 de categorii. Aceste sunete emise de corbi au 
fost interpretate ca fiind strigăte de alarmă, de urmărire sau de zbor. Corbii sunt 
păsări deosebit de inteligente. Este o pasăre cu un vocabular bogat. Poate învăța 
un număr de 9–20 de cuvinte, pe care le folosește, se pare, în mod intenționat, nu 
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reflex (ca papagal). Corbii manifestă un comportament jucăuș. Corbii juvenili sunt 
printre cele mai jucăușe specii de păsări, aruncându-se în nămeți doar pentru a se 
juca. Dezvoltă jocuri și cu alte specii (lupi, câini). Acrobațiile spectaculoase în zbor 
sunt alte moduri de joacă ale corbilor.

Dumbrava minunată, poveste de Mihail Sadoveanu, este un pretext pentru a 
etala câteva dintre „minunile” naturii din pădurile, crângurile noastre. Peripețiile 
Lizucăi și ale câinelui său, Patrocle, în drumul spre bunicii ei, ne aduc în prim plan 
legătura dintre povești și animale, legătura dintre povești și oameni. Mama Lizucăi 
spunea „că fără povești, viața omului ar fi tristă și searbădă”. Domnița întâlnită de 
Lizuca în visul ei, îi spune un mare secret: „ei (adică, personajele din povești, ca 
Sfarmă Piatră, Strâmbă Lemne și alții) trăiesc doar câtă vreme oamenii iubesc 
poveștile”. Din poveștile celor mari, Lizuca are teamă de bursuc, considerând că 
este foarte rău. Numai că, în visul ei din dumbrava minunată, se minunează cum 
„o ființă așa de închisă și ursuză ca bursucul, poate să se joace și să fie veselă”. 
(Fig. 3)

Bursucul, mamifer omnivor, este un mare amator de porumb. Își face provi-
zii de până la 50 kg de știuleți de porumb. Bursucul este un animal deosebit de 
curat. Își sapă vizuini complexe, la 2 m sub pământ, cu galerii lungi de până la 
7–8 m. Vizuina bursucului este alcătuită din spații separate pentru locuit, pentru 
provizii și pentru necesități fiziologice, aceasta din urmă fiind periodic astupată și 
înlocuită cu alta nouă. Bursucul are o inteligență uimitoare și un curaj remarcabil. 

Scufița roșie de Frații Grimm. Scufița Roșie este o fetiță trimisă de mama ei cu 
merinde, aflate într-un coșuleț, la bunica ei care are casa în pădure. Copila pierde 
noțiunea timpului și, tot culegând flori, se abate din drum. În pădure se întâlnește 
cu Lupul, personaj negativ, care, ademenit de mirosul încântător al bucatelor 
din coșul fetei, o urmărește până la casa bunicii. Ajuns înaintea Scufiței, Lupul o 
mănâncă pe bunică și se îmbracă cu hainele ei, așezându-se în pat. Scufița ajunge 
la căsuța cu pricina și bate la ușă. Lupul își preface vocea și o poftește înăuntru. 
După o serie de întrebări prin care fata dorește să se convingă că cea din pat este 
chiar bunica ei, se lasă ademenită, iar Lupul o înghite și pe ea. Un vânător aflat 
întâmplător în apropiere, auzind sforăiturile Lupului, intră în casa bunicii. El își 
dă seama imediat de cele petrecute și ia o foarfecă mare și taie burta Lupului ca 
să le scape pe cele două nefericite, Scufița și bunica ei, care abia mai respirau în 
burta animalului și umple burta lupului cu pietre. Fericiți, iau masa împreună și se 
înfruptă din bucatele aduse de Scufița Roșie.(Fig. 4)

Lupul este un animal robust și suplu, fiind cea mai mare dintre speciile fami-
liei Canidae. „Lupul își schimbă blana, dar năravul, ba.” Blana lupului, de culoare 
brun-cenușie, are numeroase variații. Blana lupului este formată din două rânduri 
de peri: unul foarte des, lânos, lângă piele, de culoare gălbui-cenușiu, care prote-
jează animalul contra gerului și umezelii și un altul cu peri lungi, aspri, numit spic, 
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cu vârful negru, înlătură ușor apa, noroiul și praful. Culoarea blănii variază mult, 
de la nuanțe diverse de gri sur până la alb pur sau chiar negru intens. Lupii cu 
blana deschisă au întotdeauna ochii închiși la culoare, iar cei cu blana întunecată, 
au ochii luminoși, strălucitori. Lupii au o „haină de vară” mai închisă la culoare 
și o „haină de iarnă”, mai deschisă la culoare, pentru a se putea camufla, fiind 
astfel mai greu de observat de către pradă și putând să vâneze mai ușor. Fiind un 
animal digitigrad (calcă pe pernițele degetelor, are unghii neretractile), urmele 
lupului se pot observa pe pământul moale sau pe zăpadă. 

Lupul este un factor important în menținerea echilibrului ecologic în ecosis-
temele naturale. Deși alimentația și dentiția sunt tipice unui carnivor, la nevoie, 
lupul poate supraviețui, consumând fructe, chiar și scoarță de copac. Lupul dez-
voltă performanțe fizice impresionante: poate parcurge în căutarea hranei peste 
100 km într-o singură noapte; viteza de alergare poate depăși 60 km/h; are o mare 
rezistență la durere și un mare curaj în luptă. Lupul are o inteligență deosebită. La 
vânătoare folosește diferite strategii, uneori reușind chiar să ocolească capcanele 
puse pentru prinderea lui. Laponii spun că „ursul are minte cât un om și putere 
cât șapte, iar lupul are putere cât un om și minte cât șapte”. 

Lupii sunt, prin excelență, animale sociabile. Haita, universul și centrul vieții 
lupului, prezintă caracteristici unice în lumea animală. Haita este compusă din 
6–8 lupi, fiind influențată de teritoriu, personalitatea membrilor și abundența 
hrănii. Haitele se formează la începutul iernii și cutreieră neobosit în căutarea 
prăzii. Un lup poate vâna singur orice animal, de la șoarece la căprioară. Totul 
se schimbă radical când se strâng mai mulți lupi. Conducerea haitei este asigu-
rată de 2 lupi, masculul alfa și femela alfa, având anumite privilegii: se hrănesc 
primii din prada doborâtă, au dreptul de viață și de moarte în interiorul haitei, 
au dreptul la împerechere. Celelalte lupoaice nu se împerechează și dau raportul 
necondiționat lupoaicei alfa. Aceleași îndatoriri au și lupii masculi față de condu-
cătorul haitei. Lupii alfa sunt extrem de fideli unul altuia. 

În timpul vânătorii, lupii selectează pe cele mai bătrâne, bolnave sau slabe 
animale. Februarie este luna „nunților” lupești. Populațiile de lupi au scăzut dras-
tic în urma demersurilor din epoca comunistă, prin anii 1960, când lupii au fost 
condamnați în cadrul unei Plenare, lupul fiind declarat „dușman al poporului și al 
clasei muncitoare, ce trebuie stârpit cu orice mijloace”. Lupii au fost atunci supuși 
unei campanii de exterminare. Legislația ulterioară anilor 1990 a contribuit la 
conservarea populațiilor de lupi, astfel încât aceștia să supraviețuiască și să-și 
refacă efectivele. 

Bambi: Povestea pădurii este o carte scrisă de Felix Salten, după care s-a 
realizat filmul de animație din 1942 al lui Disney, intitulat Bambi. 

Puiul de căprioară, încă de la nașterea sa, a fost recunoscut drept prințul 
pădurii în care s-a născut. În ciuda acestui rang de superioritate, acesta se 
împrietenește cu alte animale din pădure, învață lecții necesare supraviețuirii și 
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își găsește marea iubire. În momentul în care în pădure își fac apariția vânătorii, 
Bambi se vede nevoit să apeleze la curajul moștenit de la tatăl său și să conducă 
toate celelalte căprioare într-un loc sigur. Această animație este produsă de Walt 
Disney Pictures, fiind lansată încă din anul 1942. În ciuda acestui lucru, tematica 
filmului rămâne actuală și în zilele noastre. Această poveste emoționantă îmbină 
în cel mai frumos mod subiecte precum prietenia, inocența și veselia. (Fig. 5)

Căprioara este considerată o podoabă a faunei României, fiind răspândită 
pe aproape întreg teritoriul țării noastre, de la munte până la șes. Căprioara este 
cea mai mică specie de capre sălbatice originare din Europa. Căprioara impresi-
onează prin ochii mari și blânzi, dar foarte ageri și atenți. Blana căprioarei este 
diferită în funcție de sezon: iarna este mai deasă, mai lungă, dând animalului un 
aspect ciufulit, mai neîngrijit și având culoarea cenușie sau maro-cenușiu; vara, 
blana este mai scurtă și rară, având culoarea maro sau castaniu aprins. Iezii pre-
zintă de-a lungul laturilor corpului un șir de pete albe, care le asigură camuflarea 
în iarba înaltă. Acest desen se estompează la vârsta de circa 2 luni. Căprioara este 
un animal solitar. Căprioarele se hrănesc cu predilecție dimineața sau seara târ-
ziu, odihnindu-se în timpul zilei. Căprioara se adaptează foarte ușor, motiv pentru 
care este întâlnită într-o multitudine de habitate. Din punct de vedere al hranei, 
nu este pretențioasă, dar preferă vegetalele bogate în apă. Consumă cu plăcere 
ramuri tinere, muguri, frunzele arborilor, scoarță de copac, lucernă.

În expoziția „Animale din povești” sunt etalate și alte specii de mamifere și 
păsări care trăiesc în ecosistemele forestiere și arbustive din arealul țării noastre 
(pisica sălbatică, râsul, dropia, fazanul și cocoșul de munte)

Pisica sălbatică este o felină nativă din Europa, vestul Asiei și Africii. În țara 
noastră, populează majoritatea habitatelor, din Delta Dunării până în munți, pe 
teritorii mult mai extinse decât râsul. Pisica sălbatică este un animal singuratic. O 
caracteristică a împerecherii la pisica sălbatică este glanda perianală, ce secretă 
o substanță cu miros de valeriană, pentru marcarea teritoriului, dar și pentru 
atragerea partenerului. Auzul și mirosul, foarte bine dezvoltate, nu se ridică la 
performanțele râsului. 

Râsul. Populațiile de râși din Europa Centrală, de-a lungul Carpaților, sunt 
vulnerabile, la nivel european, fiind adoptate măsuri de conservare a acestei spe-
cii. Ceea ce-i deosebește de alte feline sunt smocurile de peri negri din vârful ure-
chilor. De asemenea, vârful cozii este, de obicei, negru. Râșii preferă pădurile din 
regiunile montane, fiind capabili să se cațăre. Râșii nu acceptă vulpile și pisicile 
sălbatice în apropierea lor, având un comportament ostil față de acestea. Râșii 
sunt activi noaptea. (Fig. 6)

Dropia este o pasăre specifică stepelor. Este răspândită în sud-estul Europei, 
în zonele cu climă temperată din Asia. Conform unor statistici de vânătoare, 
în jurul anului 1900, s-a estimat că în România au existat circa 5000 de dro-
pii. Acestea erau răspândite în Câmpia Română (Bărăgan), în partea de nord a 
Moldovei, Câmpia de Vest și Podișul Transilvaniei. 
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Ca urmare a Reformei agrare din 1921, prin care culturile întinse au fost 
fărâmițate, iar activitatea antropică intensificată, dropiile au dispărut din 
fauna României. Dropiile nu acceptă prezența omului la o distanță mai mică de 
200–250 m.

În prezent, exemplare de dropie au fost semnalate în vestul României (comuna 
Beba Veche, jud. Timiș, Salonta, jud. Bihor). Aceste populații sunt comune cu cele 
din Parcul Național Körös-Maros din Ungaria și cu cele din Mokrin, Voivodina, 
Serbia. Este o pasăre națională în Ungaria. 

Dropiile prezintă un dimorfism sexual accentuat. Masculul este cea mai 
masivă pasăre din Europa, putând ajunge chiar la 18  kg. Este pasărea cea mai 
grea care se înalță în zbor. Penajul este impresionant în perioada de împerechere. 
Femela este mult mai mică și cântărește până la 5  kg. Culorile penajului sunt 
foarte atenuate. 

Fazanul este originar din Asia. La fazani există un dimorfism sexual evident. 
Fazanul are o coadă lungă, bifurcată. Penajul acestuia este auriu cu pene pestrițe 
alb cu negru sau galben cu cenușiu. Capul este albastru cu reflexe verzui. Făzănița 
are un penaj cu culori șterse, cu nuanțe galben cu cenușiu. Fazanul este o pasăre 
poligamă. Un fazan poate avea 5–6 făzănițe. De asemenea, este o pasăre seden-
tară, nu migrează iarna, ci numai pentru a-și căuta hrana. Glasul fazanului este un 
țipăt, care poate fi auzit în perioada de împerechere, dar și când este amenințat 
de vreun pericol. Fazanul nu este fidel locului unde a crescut. (Fig. 7)

Cocoșul de munte este o specie foarte sperioasă, de aceea se observă foarte 
rar în natură. Este răspândit pe teritoriul Austriei, Elveției, Sloveniei, României și 
Germaniei. Cocoșul de munte prezintă un accentuat dimorfism sexual: mascu-
lul ajunge la o greutate de până la 5 kg, anvergura aripilor măsoară 90 cm, fiind 
înalt de până la 1  m. Penajul pe spate, cap și aripi este brun închis, iar pieptul 
are o culoare verde cu lucii metalice. Femela este mult mai mică, cu o greutate 
de numai 2,5  kg și o înălțime de 60  cm, iar anvergura aripilor măsoară 70  cm. 
Culoarea penajului pe partea superioară a corpului este pestriță brună, cu dungi 
argintii. În perioada împerecherii (din martie până în iunie), cocoșii de munte 
devin agresivi, inclusiv cu omul. Masculul mai robust, după ce alungă rivalul, 
atrage atenția femelei prin dansul caracteristic împerecherii, prin emiterea unor 
sunete specifice, deschiderea penelor cozii sub formă de evantai. (Fig. 8)

Expoziția „Animale din povești” este o modalitate de promovare a patri-
moniului cultural al Muzeului Regiunii Porților de Fier, precum și un exercițiu de 
rememorare a poveștilor copilăriei noastre. 
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Fig. 1 Aspect din expoziția „Animale din povești”  
(povestea Ursul păcălit de vulpe și povestea Vulpea și cocorul)

Fig. 2 Aspect din expoziția „Animale din povești” 
(povestea Corbul și vulpea)
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Fig. 3 Aspect din expoziția „Animale din povești”
(povestea Dumbrava minunată)

   
Fig. 4, 5 Aspect din expoziția „Animale din povești”

(povestea Scufița roșie și povestea Bambi: Povestea pădurii)
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Fig. 6 Aspect din expoziția „Animale din povești”

(râsul, pisica sălbatică)

   
Fig. 7 Aspect din expoziția „Animale din povești”

(dropia, fazanul)
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Fig. 8 Aspect din expoziția „Animale din povești”
(cocoșul de munte)
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PROIECT CULTURAL EDUCAȚIONAL 
„GHID… PENTRU ORAȘUL MEU”

Magdalena Trăistaru1

EDUCATIONAL CULTURAL PROJECT „GUIDE ... FOR MY CITY”

In 2016, the Iron Gate Region Museum initiated the educational cultural proj-
ect “GUIDE ... for my city” in partnership with the Mehedinți County Service 
of the National Archives and „Traian” National College, through which we set 
up a group of volunteers supports part of the museum’s activities, taking into 
account that the rehabilitation process of the entire museum complex is near-
ing completion. Students learned about ancient, medieval and modern history, 
made a leaflet, a map of tourist routes and answered a questionnaire.
Keywords: educational project, volunteers, history, museum, city

Cuvinte cheie: proiect educațional, voluntari, istorie, muzeu, oraș

În anul 2016, Muzeul Regiunii Porților de Fier a inițiat proiectul cultural 
educațional „GHID… pentru orașul meu” în parteneriat cu Serviciul Județean 
Mehedinți al Arhivelor Naționale și Colegiul Național „Traian”. Prin acest pro-
iect ne-am propus formarea unui grup de voluntari care să susțină o parte din 
activitățile muzeului, ținând cont că procesul de reabilitare al întreg complexului 
muzeal se apropie de final.

Scopul proiectului
– formarea/instruirea unui grup de voluntari care să susțină un ghidaj de 

specialitate, atât în limba română cât și în limba engleză, în parcul arheologic 
al muzeului, parc care se întinde pe o suprafață de peste 5 ha și care cuprinde 
următoarele monumente istorice: piciorul podului lui Traian, castrul, termele și 
amfiteatrul roman;

1 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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– stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei și a patrimoniu-
lui locale pornind din antichitate și până în prezent și dezvoltarea sentimentului 
de apartenență la o comunitate locală spirituală și materială;

– realizarea unor pliante sau broșuri cu caracter informativ gen „știați că…? 
necesare grupului de voluntari în promovarea orașului;

– realizarea unor trasee turistice la nivel local, care să cuprindă monumente 
istorice și arhitecturale care să capteze interesul turiștilor;

– perceperea muzeului ca pe o școală vie, ca pe o resursă educațională, capa-
bilă să dezvolte tinerei generații competențe, capacități și deprinderi în vederea 
conștientizării importanței patrimoniului muzeal național și local.

Grupul țintă: elevii clasei a IX-a A din Colegiul Național „Traian”, clasă cu spe-
cific, filologie bilingvă, coordonați de profesor diriginte Elisabeta Hruby și profe-
sor istorie Elena Catană.

Desfășurarea proiectului
Proiectul a debutat cu vizita inițiatorilor în sala de clasă a Colegiului Național 

„Traian”, moment în care liceenii au fost informați cu privire la scopul și obiec-
tivele proiectului și li s-a adus la cunoștință programul de activități ce urma a fi 
desfășurat.

Pentru a putea deveni voluntari și a susține ghidaje de specialitate în fața 
turiștilor, mai întâi de toate elevii trebuie să cunoască foarte bine monumentele 
istorice, perioadele istorice cărora le aparțin și cât mai multe informații despre 
ele.

Prima activitate propriu-zisă, desfășurată în cadrul proiectului a avut loc 
în parcul arheologic al muzeului, în săptămâna de Școală Altfel, când dl. Marin 
Neagoe, arheolog în cadrul Secției Arheologie-Istorie, le-a făcut elevilor un tur al 
monumentelor antice și le-a oferit un pliant cu prezentarea acestor edificii.

După acest tur, elevii și-au îmbogățit cunoștințele de istorie antică și au aflat 
astfel că: romanii care au cucerit Dacia, au construit peste Dunăre la Drobeta, cel 
mai lung pod de piatră din Imperiul Roman, de 1135 m, iar pentru apărarea lui au 
ridicat castru roman care trebuia să adăpostească 300 de familii și totodată pentru 
distracția și confortul acestora au construit amfiteatrul și termele romane. Astfel 
copiii au învățat că orașul lor are o vechime de aproape 2000 de ani, lucru care i-a 
făcut să fie mult mai mândri. 

Următoarea activitate a avut ca scop, cunoașterea obiectivelor turistice ce 
aparțin perioadei medievale. Astfel, liceeni au aflat informații cu caracter isto-
ric despre Cetatea Severinului, cetate construită în jurul anilor 1230 care a avut 
o importanță covârșitoare din punct de vedere militar, fiind plasată la ieșirea din 
cataractele Dunării de la Porțile de Fier și aproape de culoarul Timiș – Cerna, calea 
principală de pătrundere în Banat, Transilvania și mai departe spre Buda și Viena.
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Toată această muncă de ghid voluntar are la bază foarte mult studiu, docu-
mentare și cercetare, fapt pentru care cea de-a treia întâlnire, a avut loc la sediul 
Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale, partenerul nostru în acest 
proiect. Aici, dl. Tudor Rățoi, directorul instituției le-a vorbit elevilor despre 
importanța unei arhive, despre documentele deținute de această instituție, dar și 
despre cum poți obține o informație referitoare la un anumit subiect.

Proiectul a continuat cu o întâlnire în sala de clasă, unde elevii au primit 
informații cu referire la formarea orașului modern, cu privire la câteva eveni-
mente istorice petrecute în orașul nostru, dar și despre importanța unor clădiri 
vechi care merită să intre într-un circuit turistic al municipiului Drobeta Turnu 
Severin.

Coordonatorii acestei întâlniri, muzeografii Magdalena Trăistaru și Florina 
Diaconu au prezentat materiale PowerPoint și video, cu imagini din orașul 
modern Turnu Severin.

Prezentarea a continuat cu atelierul „Curiozități despre orașul meu!” în cadrul 
căruia elevii îndrumați de coordonatori, au realizat pliante cu caracter informativ 
gen „știați că…? Totodată elevii au stabilit câteva trasee turistice și au realizat o 
hartă pe care au fost marcate cele mai reprezentative obiective turistice din oraș. 
Pentru că se apropia vacanța de vară, elevii au propus ca pliantul să fie tradus în 
limba engleză, în această perioadă.

La final, 29 de elevii, 15 fete și 14 băieți, au completat un chestionar realizat de 
coordonatorii acestui proiect. 

Prin acest chestionar, muzeografii coordonatori au urmărit să vadă câți din-
tre liceenii participanți la activitățile desfășurate în cadrul proiectului își doresc 
să devină voluntari, ce obiective istorice și-ar dori să prezinte turiștilor, ce sugestii 
au în promovarea orașului și nu în ultimul rând, ce ar schimba în orașul lor? 

Analizând răspunsurile elevilor am constatat că doar jumătate dintre ei 
doresc să devină voluntari, astfel că profilul elevului voluntar arată în felul urmă-
tor: „tânăr, 15 ani, dorește să se implice, dacă muzeul îi solicită sprijinul, în activități 
de cercetare de teren (șantiere arheologice) sau în activități educative, gen școala 
de vară, mai puțin în activități de promovare sau de ghidaj specializat, ar prefera să 
prezinte în mod special orașul modern și în egală măsură orașul antic sau medie-
val; ar promova muzeul și orașul folosind reclame, reportaje, fotografii, vederi, site-
uri, proiecte internaționale, participări la târguri naționale și internaționale.”

În urma interpretării chestionarului am selectat câteva idei de care ar trebui 
să ținem cont:

La întrebarea „Cum ați promova muzeul și orașul nostru pentru a atrage cât 
mai mulți turiști?”, răspunsurile elevilor au fost următoarele:

– „promovare în mass-media cu slogan al orașului”;
– „aș trimite voluntari în mai multe țări”;
– „aș organiza mai multe evenimente, prin care turiștii, cât și locuitorii orașului 

să poată ajunge să cunoască muzeul și orașul”.
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La întrebarea „Ce ați schimba la orașul vostru?” am primit câteva sugestii:
– „Mentalitatea oamenilor”;
– „Aș reabilita cât mai multe clădiri vechi, pentru a schimba fața orașului”;
– „Aș schimba aspectul clădirilor”;
– „Mi-aș dori să fie mai curat și să fie modernizat”;
– „Mi-aș dori să aduc mai mulți investitori”;
– „Din punctul meu de vedere, în orașul nostru atât industria cât și
turismul sunt slab dezvoltate. Ași asigura mai multe locuri de muncă”;
– „Mi-aș dori să fie planificate spectacole mai des”;
– „Aș deschide mai multe localuri destinate petrecerilor”;
– „Ne trebuie mai multe locuri în care să ne distrăm și aș schimba
oamenii care ne conduc„;
– „Conducerea”. 

Concluzie
Din spusele elevilor, doar jumătate dintre ei ar fi dispuși să devină voluntari, 

lucru care nu ne mulțumește în totalitate. Nu știm dacă noi am greșit și nu ne-am 
făcut înțeleși sau pur și simplu copiii nu sunt interesați de istoria locală. Pentru a 
ne forma o echipă de voluntari care să ne ajute în activitățile cultural educative 
viitoare, vom fi nevoiți să recrutăm elevi talentați și pasionați de istorie din cadrul 
activităților desfășurate în parteneriat cu școlile și liceele din municipiu.



Proiect cultural educațional „Ghid… pentru orașul meu”  |  99 

Aspecte din parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier
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Aspecte din Cetatea Severinului
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Aspecte de la activitatea desfășurată în cadrul Serviciului 

Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale
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Aspecte din cadrul atelierului de istorie modernă unde au avut loc atât realizarea 

pliantului și a traseelor turistice cât și completarea chestionarului
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„CUM SE FACE O EXPOZIŢIE?” – WORKSHOP 
LA MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ

Daniela Voitescu1

HOW TO DO AN EXHIBITION? – WORKSHOP 
AT PELEȘ NATIONAL MUSEUM

“How to do an exhibition” was one of the most interesting activity held by the 
museum for the young children from Sinaia. The curators of the museum shared 
their experience to organize a temporary exhibition displaying the items kept in 
the warehouse. They learnt how to choose the items, to manage the budget, to 
display them safely, away from the natural light and heat, as a contest.
Keywords: school, education, workshop, exhibition, museum

Cuvinte cheie: şcoală, educaţie, workshop, expoziţie, muzeu 

Localizat în oraşul Sinaia, la poalele munţilor Bucegi, la o altitudine de 970 m, 
Muzeul Naţional Peleş este depozitarul a peste 60.000 de obiecte de artă şi are 
peste 410.000 de vizitatori anual, dintre care 50% sunt copii.

Scopul proiectului este de valorificare a patrimoniului cultural mobil şi imo-
bil al Muzeului Naţional Peleş prin programe educaționale, în vederea aprofun-
dării cunoştinţelor de istorie şi îmbogăţire a vocabularului elevilor cu noţiuni de 
istoria artei. Tema contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie şi a spiritului 
de competiţie ale copiilor.

Obiectivul general. Muzeul pune la dispoziţia cadrelor didactice un material 
documentar necesar transformării unei excursii într-o lecţie de istorie și artă.

Obiectivele specifice propuse sunt:
1. antrenarea muzeografilor şi cadrelor didactice la activităţi extracurriculare, 

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

2. familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a elevilor, 
1 Şef secţie Relaţii publice, Marketing şi Proiecte culturale, Muzeul Naţional Peleş, Sinaia, 

e-mail:danavoitescu@yahoo.com
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pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter cultural, în vederea însuşirii unor 
cunoştinţe noi din domeniile respective;

3. stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 
demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea integrităţii patrimoniului cultural 
naţional, precum şi a sănătăţii mediului în care trăiesc.

Metoda folosită constă în învăţarea din aproape în aproape, prin descope-
rirea mai întâi a istoriei locale, apoi a celei naţionale, pentru a putea înţelege în 
final cadrul general al istoriei europene şi apoi universale. Primul pas este vizita-
rea muzeelor şi monumentelor istorice importante din zona de reşedinţă a tineri-
lor, îndrumaţi de profesori sau părinţi. 

Rezultatele anticipate prevăd creşterea numărului de vizitatori elevi şi for-
marea unei oferte culturale pentru școli. 

Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului sunt elevii şcolilor din oraşul Sinaia 
și localităţile limitrofe ale acestuia, Comarnic şi Buşteni. 

Participanții la acest workshop sunt 16 elevi ai clasei a IX-a A de la Colegiul 
„Mihail Cantacuzino” din Sinaia, însoțiți de profesorul diriginte. (Foto.1) 

Programul are durata de 2 ore, iar proiectul cuprinde 3 module: primul modul 
constă în prezentarea teoretică a temei, modulul doi reprezintă lucrarea practică 
a elevilor împărţiţi în ehipe de lucru şi ultimul modul constă în vizitarea muzeului 
şi stabilirea concluziilor. 

Modulul I
Etapele organizării unei expoziţii sunt: proiectarea, stabilirea bugetului, sta-

bilirea echipei de lucru, amenajarea expoziţiei, mediatizarea şi vernisajul, studiul 
de impact şi analizarea posibilităţii de itinerare a expoziţiei temporare.(Foto.2)

1. Proiectarea unei expoziţii temporare constă în:
– alegerea temei care trebuie să se înscrie într-o conjunctură dată de anumite 

evenimente de pe plan local, naţional sau internaţional, sau dacă se doreşte adu-
cerea în atenţia publicului a unei colecţii a muzeului, prin expunerea de obiecte 
din depozit şi nu din expoziţia permanentă etc;

– documentarea reprezintă etapa în care are loc alegerea pieselor din colecția 
muzeului, sau se analizează necesitatea împrumutului de obiecte de la alte muzee 
şi obligatoriu are loc analiza impactului asupra publicului;

– realizarea unei schiţe de expoziţie în conformitate cu configurația sălii (săli-
lor) şi respectarea normelor de conservare a patrimoniului (iluminat, microclimat);

– selectarea pieselor conform schiţei de expoziţie din colecţiile aflate în depo-
zite, pentru a fi expuse în premieră;

– realizarea machetei, cu soluţii de etalare şi logistică (vitrine, postamente, 
console);

– aprobarea preliminară a proiectului.
2. Stabilirea bugetului. Această etapă este foarte importantă pentru că se 
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stabilesc toate costurile pentru expoziție (inclusiv asigurările pentru împrumu-
turi), costurile pentru promovare (afișe, pliante, fly-ere, invitații), precum şi sur-
sele de finanțare (surse proprii, sponsorizări etc);

– aprobarea finală a proiectului expoziţiei temporare.
3. Stabilirea echipei reprezintă nominalizarea persoanelor din colectivele de 

muzeografi, conservatori, restauratori, personal din serviciul tehnic, referenți PR, 
care vor lucra efectiv la realizarea proiectului, având concursul întregului perso-
nal al muzeului.

4. Amenajarea expoziţiei este dependentă de doi factori determinanți: tim-
pul prevăzut și bugetul alocat. Etapele care trebuie parcurse sunt etalarea piese-
lor (ambientarea spațiului, etalarea în vitrine, scrierea etichetelor, a textelor de 
sală), apoi asigurarea iluminatului, etichetarea exponatelor şi nu în ultimul rând, 
asigurarea accesului vizitatorilor, în mod fluent, conform tematicii expoziției.

5. Mediatizarea şi vernisajul. Mediatizarea are loc după aprobarea finală a 
proiectului şi se face pe baza comunicatului de presă, a afişelor, flyer-elor etc, iar 
pregătirea vernisajului înseamnă redactarea, tipărirea şi distribuirea invitațiilor, 
consemnarea confirmărilor de participare, pregătirea mapelor de presă pentru 
invitați.

6. Studiul de impact are loc în timpul vizitării expoziţiei de către public, prin 
caietul de impresii al expoziției, chestionar, interviu, rețelele de socializare, pre-
cum și după închiderea acesteia.

7. În timpul vizitării expoziţiei temporare se analizează şi posibilitatea itineră-
rii acesteia la nivel naţional şi internaţional.

Modulul II
Derularea workshopului a constat în alcătuirea a patru echipe de câte patru 

copii şi distribuirea schiţelor pe echipe. Fiecare echipă a trebuit să realizeze în 
scris, într-un timp dat, o machetă de expoziţie temporară, pe o foaie de hârtie 
format A4, pe care se afla figurat conturul unei săli, şi câteva obiecte care tre-
buiau desenate în sală, pe principiile etalării, stabilite în partea teoretică (nu se 
poziţionează obiecte în dreptul ferestrelor, lângă calorifere, pe căile de acces etc). 
(Foto.3) După expirarea timpului, machetele au fost discutate cu toţi participanţii 
şi s-au acordat note pe echipe, stabilindu-se un clasament. La final, copiii au fost 
recompensaţi cu cărţi poştale şi broșuri ale muzeului.(Foto.4) și (Foto.5) 

Modulul III
Vizitarea expoziţiei temporare a muzeului intitulată „Arta flamandă şi olan-

deză în colecţia Regelui Carol I al României”, pentru exemplificarea noţiunilor teo-
retice din modulul I şi stabilirea unor concluzii. Vizita a decurs ca un dialog între 
elevi şi muzeograf. 
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Evaluarea proiectului „Cum se face o expoziție?” constă într-o evaluarea 
prealabilă, care are loc prin redactarea rapoartelor pe activităţi şi a discuţiilor la 
nivelul școlilor.

Evaluarea ulterioară are loc în muzee prin analizarea creşterii numărului de 
vizitatori elevi şi realizarea unui portofoliu.

Impactul educativ şi social. Ideea acestui proiect a decurs şi din prelucra-
rea chestionarelor adresate cadrelor didactice de la şcolile din Sinaia, Comarnic 
și Buşteni, cu privire la „Ce activităţi extracurriculare aţi dori să desfăşuraţi cu 
copiii la muzeu?”. Aşadar, s-a considerat că Workshopul „Cum se face o expoziție?” 
se doreşte a fi o prelungire a activităţii de la orele de curs din aria curriculară Arte.

În caietul de impresii s-a consemnat: „Aceste programe educative la care s-au 
înscris şi elevi ai şcolii noastre, sunt menite să transforme vizitele la muzeu, din 
acele excursii, în nişte resurse de învăţare cu suport didactic şi să devină în timp o 
modalitate de dezvoltare a unei prietenii de durată între muzeu şi şcoală”. (Aurora 
Arieșanu, director, Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia)

Concluzii
• Workshopul „Cum se face o expoziție?” se bazează pe posibilităţile interne ale 

Muzeului Naţional Peleş şi disponibilitatea directorilor şi cadrelor didactice ale 
şcolilor din Sinaia, Comarnic şi Bușteni.

• Gradul de accesibilitate al proiectului este ridicat, prin flexibilitatea abordă-
rii temelor

• Un astfel de proiect dinamizează viaţa culturală în plan local şi prin diversi-
tatea activităţilor pe care le desfăşoară în relaţie directă cu publicul vizitator de 
muzeu.
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Foto 1: Modulul I, prezentarea teoretică

Foto 2: Modulul II, machetele de lucru pe echipe
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Foto 3–4: Completarea machetelor pe echipe
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Foto 5: Modulul III, vizitarea expoziției permanente
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