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Rezumat
Matineul muzeal „Tricolorul României în lumea vie” se organizează anual, de Secţia de
Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, începând din anul 2012 şi este dedicat Zilei
Naţionale a României.
Tot ceea ce Secţia de Ştiinţele Naturii realizează cu ocazia acestui eveniment se doreşte a fi un
omagiu adus înaintaşilor, care au făcut posibil marele praznic al neamului românesc.
Structura activităţilor este următoarea: o mini-expoziţie (în care sunt prezentate bunuri
culturale mobile deosebite din colecţiile muzeului sau bunuri culturale mobile colorate având
culorile tricolorului României), o mini-conferinţă, o videoproiecţie şi ateliere de pedagogie muzeală.
Au fost utilizate cu predilecţie metode activ-participative: expunerea, conversaţia, învăţarea
prin descoperire, problematizarea, învăţarea cu ajutorul modelelor (naturale şi logice).

Preambul
Există în istoria noastră momente cărora timpul, în curgerea lui neîntreruptă, le adaugă
mereu sensuri şi semnificaţii noi, făcându-le să dăinuiască în conştiinţa naţională. Ziua de
1 Decembrie 1918, care a încheiat procesul de unire a tuturor românilor, este un asemenea
moment. Şi nu întâmplător, această zi, definitorie pentru devenirea poporului român, a fost
aleasă ca Zi Naţională a României.
Marea Unire şi România Mare vor fi veşnice, atâta timp cât nu vom uita limba, pilda şi
moştenirea înaintaşilor, atâta timp cât vom fi mândri de ceea ce suntem, atâta timp cât vom
lăsa celor care vin după noi, măcar zestrea pe care ne-au lăsat-o cei de dinaintea noastră.
Tot ceea ce Secţia de Ştiinţele Naturii realizează cu ocazia acestui eveniment se doreşte
a fi un omagiu adus înaintaşilor, care au făcut posibil marele praznic al neamului românesc.
Matineul muzeal „Tricolorul României în lumea vie” se organizează anual, de Secţia de
Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, începând din anul 2012 şi este dedicat
Zilei Naţionale a României.
Materiale şi metode
Structura activităţilor a fost cea care a devenit clasică şi care şi-a dovedit astfel viabilitatea,
adică o mini-expoziţie (în care sunt prezentate bunuri culturale mobile deosebite din
colecţiile muzeului sau bunuri culturale mobile colorate în culorile tricolorului României), o
mini-conferinţă, o videoproiecţie şi ateliere de pedagogie muzeală, ultimele constituindu-se
în suporturi didactice ale evenimentului.
Pentru a asigura atractivitatea şi implicarea activă a participanţilor au fost utilizate cu
predilecţie metode activ-participative: expunerea, conversaţia, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, învăţarea cu ajutorul modelelor (naturale şi logice).
PEDAGO G I E M UZ E A L Ă I II , p. 7– 1 2

Daniela-Ramona BOTOŞ, Dumitru BOTOŞ

Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Judeţean Mureş,
facebook-ul Muzeului Judeţean Mureş şi al Secţiei de Ştiinţele Naturii, Institutul Naţional al
Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipărite (Fig. 1) şi prin mass-media:
comunicat de presă, articole de presă, precedate de descinderea reprezentanţilor mass-media
la eveniment.
Ediţia din anul 2012 s-a desfăşurat în clădirea veche a Secţiei de Ştiinţele Naturii
(monument istoric de grupă A) în Sala dedicată mineralogiei şi petrografiei şi a debutat cu
mini-conferinţa intitulată „Despre Marea Unire”, în cadrul căreia elevele Ana Maria Marcu
şi Raluca Nemeş, de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Târgu-Mureş, coordonate
de către doamna prof. Monica Bakó, au susţinut referate. Apoi, a urmat vernisajul miniexpoziţiei „Reprezentanţi tricolori din lumea vie”.
Vedetele mini-expoziţiei „Reprezentanţi tricolori din lumea vie” au fost 17 bunuri
culturale mobile roşii, galbene şi albastre, din patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii (3
păsări din judeţul Mureş; 5 fluturi – dintre care 3 exotici, din Bolivia şi din Mexic; 3 alge roşii
din Marea Neagră şi 3 plante din judeţul Mureş).
La finalul vernisajului, un grup de elevi în costume populare româneşti de la Şcoala
Gimnazială „George Coşbuc” din Târgu-Mureş, coordonaţi de către doamna director, prof.
Maria Laslo şi de către doamna prof. pentru învăţământul primar, Corina Gherman au
interpretat, cu mult talent, cântece patriotice.
Evenimentul expoziţional a fost urmat de o videoproiecţie, în care au fost prezentate
aspecte din viaţa acestor vieţuitoare, de către doamna muzeograf, prof. Stanca Suciu, şi de
un atelier de pedagogie muzeală în cadrul căruia elevii participanţi au realizat tricolorul
României prin colaj, din flori şi frunze presate şi uscate, de culoare roşie, galbenă şi albastră,
precum şi din bucăţi de hârtie creponată.
Activitatea s-a finalizat cu concursul „Micii cercetaşi de exponate tricolore”, în care elevilor
li s-a solicitat să descopere exponatele roşii, galbene şi albastre din expoziţiile muzeului.
La activităţile organizate au participat 110 elevi (64 de elevi, în două grupuri de la
Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş, coordonaţi de către doamnele prof. Stanca
Suciu, prof. Mioara Romonţi şi prof. Hermina Iacov, precum şi 36 de elevi de la Şcoala
Gimnazială „George Coşbuc” din Târgu-Mureş). De asemenea, activităţile au fost onorate de
prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, domnul inspector şcolar
general, prof. Ştefan Someşan, doamna inspector şcolar, prof. Adina Pui şi domnul inspector
şcolar, prof. Florin Pop (Fig. 2).
Începând din anul 2013, activităţile de pedagogie muzeală se desfăşoară în noua clădire
a Secţiei de Ştiinţele Naturii, într-un spaţiu gândit şi amenajat pentru desfăşurarea în condiţii
optime a activităţilor de pedagogie muzeală, Sala de activităţi de pedagogie muzeală.
Ediţia din anul 2013 a debutat cu mini-conferinţa intitulată „Despre Marea Unire”, în
cadrul căreia elevi de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Târgu-Mureş au susţinut
referate, coordonaţi de către doamna director, prof. Maria Laslo şi de către doamna profesor
pentru învăţământul primar, Corina Gherman. Apoi, elevul Dragoş Burghelea de la Colegiul
Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, preşedintele Asociaţiei „Dacii liberi” din
Târgu-Mureş, coordonat de către domnul prof. Dumitru Botoş, a prezentat momentele esenţiale
ale Marii Uniri, care a adus la Patria Mamă toţi fii săi din Basarabia, Bucovina şi Transilvania.
Vedetele mini-expoziţiei au fost, de data aceasta, câteva păsări ocrotite de lege (lebăda
de iarnă – Cygnus cygnus, lebăda de vară – Cygnus olor, cormoranul mare – Phalacrocorax
carbo şi cormoranul mic – Phalacrocorax pygmaeus, toate făcând parte din patrimoniul
Secţiei de Ştiinţele Naturii.
Evenimentul expoziţional a fost urmat de o videoproiecţie, care a evidenţiat aspecte
din viaţa speciilor de păsări expuse, de către Daniela-Ramona Botoş, muzeograf, precum
şi de ateliere de pedagogie muzeală, în cadrul cărora elevii au realizat tricolorul României
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prin colaj, din flori şi frunze presate şi uscate, de culoare roşie, galbenă şi albastră, precum
şi din bucăţi de hârtie creponată; de asemenea, au refăcut păsările etalate în expoziţie, după
modelele oferite (imagini cu aceste păsări), din piese de puzzle (Fig. 3).
În aceeaşi zi, a mai participat la aceste activităţi un grup de elevi de la Şcoala Gimnazială
„Mihai Viteazul” din Târgu-Mureş, coordonaţi de către doamna prof. Laura Gomotârceanu.
Ediţia din anul 2014 a debutat cu un moment artistic susţinut de către elevii clasei a V-a
C de la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş, coordonaţi de către doamna
prof. Diana Dan.
Trofeul de cerb carpatin de Glodeni, unul dintre cele mai frumoase trofee de cerb
carpatin din lume, expus în expoziţia de bază a muzeului, vedeta evenimentului din anul
2014, a fost descoperit printr-o videoproiecţie şi un atelier de pedagogie muzeală, în cadrul
căruia elevii au refăcut cerbi carpatini, după modelele oferite (imagini cu cerbi carpatini),
din piese de puzzle (Fig. 4).
Concluzii
Scopul principal al acestei activităţi, valorificarea patrimoniului muzeal, ca de altfel al
tuturor activităţilor de pedagogie muzeală derulate la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul
Muzeului Judeţean Mureş, a fost îndeplinit cu succes, colecţiile muzeale constituindu-se în
resurse pentru educaţia formală, nonformală şi informală (Anexă).
De asemenea, activitatea a contribuit la educaţia civică şi patriotică a elevilor, prin activităţi
atractive care valorizează plenar, dar lipsit de ostentaţie, simbolurile Marii Uniri şi ale Tricolorului.
BIBLIOGRAFIE
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MUSEUM MATINEE “THE ROMANIAN TRICOLOUR IN THE LIVING WORLD”
(Abstract)
The museum matinee “The Romanian tricolour in the living world” takes place every year at the Nature
Sciences Department of Mureş County Museum, starting from 2012 and it is dedicated to the Great Union Day of
Romania.
Everything that the Nature Sciences Department aims to accomplish during this particular day represents
a tribute brought to our ancestors that made it possible for us to be a part of this celebration.
The structure of the activities is as it follows: a mini-exhibition (in which there are exhibited precious
movable cultural assets from the Museum’s collections or movable cultural assets having the colors of the
Romanian tricolour), a mini-conference, a video-projection and museum pedagogy workshops.

Anexă: Extras de pe site-ul web de tip reţea de socializare din Internet, Facebook (adresa
Secţiei de Ştiinţele Naturii – Muzeul Judeţean Mureş)
„Felicitări! Sunteţi printre puţinii, dacă nu singurii care aţi organizat aşa ceva!!”
dr. Dan Grigore
Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti
(2 decembrie 2014, ora 23,33)
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Fig. 1: Afişul şi invitaţia-program a evenimentului

Fig. 2: Aspecte din timpul desfăşurării activităţilor din anul 2012
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Fig. 3: Aspecte din timpul desfăşurării activităţilor din anul 2013
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Fig. 4: Aspecte din timpul desfăşurării activităţilor din anul 2014
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Rezumat
Ediţia din anul 2015 a Zilei Mondiale a Mediului a fost sărbătorită de Secţia de Ştiinţele
Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş în data de 5 iunie 2015, la sediul Grădiniţei cu Program
Prelungit nr. 6 din Târgu-Mureş, structura Grădiniţa „Lumea Copiilor” şi a fost dedicată cunoaşterii
unui animal ocrotit prin lege, care se regăseşte şi în colecţia de mamifere a Muzeului – iepurele de
câmp.
Activitatea a urmat structura activităţilor de pedagogie muzeală desfăşurate de Secţia de
Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş: o videoproiecţie şi un atelier de pedagogie
muzeală.
Au fost utilizate cu predilecţie metode activ-participative: expunerea, conversaţia, învăţarea
prin descoperire, problematizarea, învăţarea cu ajutorul modelelor.

Introducere
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului are loc în fiecare an în data de 5 iunie şi
oferă ocazia de a readuce în atenţia publicului unele reflecţii asupra protecţiei mediului
înconjurător, fenomen care în ultimii ani a devenit o prioritate mondială.
Aniversarea acestei zile a fost stabilită în anul 1972, în cadrul Adunării Generale
a Naţiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinţei de la Stockholm asupra
mediului.
Tema aleasă pentru anul 2015 a fost „7 miliarde de vise. O singură planetă. Consumă
cu grijă”.
Materiale şi metode
Ediţia din anul 2015 a fost sărbătorită de Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului
Judeţean Mureş în data de 5 iunie, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 6 din TârguMureş, structura Grădiniţa „Lumea Copiilor” şi a fost dedicată cunoaşterii unui animal ocrotit
prin lege, care se regăseşte şi în colecţia de mamifere a Muzeului – iepurele de câmp.
Prin deplasarea la sediul Grădiniţei, s-a urmărit:
– creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate;
– atragerea copiilor spre activităţi muzeale şi transformarea muzeului într-un
colaborator al şcolii;
– formarea apetitului şi reflexului pentru activităţile de pedagogie muzeală;
– potenţarea competenţelor şi capacităţilor teoretice şi practice ale copiilor şi elevilor;
– asigurarea unei oferte educative inedite, ca alternativă a celei realizate în şcoli.
Prezentarea unui animal ocrotit de lege nu a fost întâmplătoare. În acest sens, s-a vizat:
– familiarizarea copiilor cu problematici legate de viaţa iepurelui de câmp, aducerea lor
mai aproape de acest animal;
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– atragerea atenţiei publicului larg asupra periclitării populaţiilor de iepuri de câmp, a
protejării mediului şi a naturii, în general;
– formarea unor priceperi şi deprinderi practice;
– familiarizarea copiilor de a lucra cu instrumente auxiliare pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor: modele, fişe de lucru etc.;
– dezvoltarea spiritului de observaţie al copiilor;
– dezvoltarea imaginaţiei copiilor.
La activitate au participat următoarele grupe de preşcolari: grupa mijlocie, coordonată
de către doamna prof. Laura Angela Gabor şi grupa mică, coordonată de către doamnele:
prof. Georgiana-Amalia Fechete şi prof. Lucia Bârsan. Coordonatorii activităţii au fost, din
partea Grădiniţei, doamna director, prof. Maria Camelia Puşcaşu, iar din partea Muzeului,
doamna şef de secţie, prof. Daniela-Ramona Botoş.
Activitatea a urmat structura activităţilor de pedagogie muzeală desfăşurate de Secţia
de Ştiinţele Naturii: o videoproiecţie şi un atelier de pedagogie muzeală.
Competenţele specifice urmărite de Muzeu, au fost cele obişnuite pentru disciplina
„Zoologie”, din programa şcolară pentru gimnaziu, adaptate pentru preşcolari, la care s-au
adăugat cele de la disciplina „Cunoaşterea mediului”, din programa pentru preşcolari:
– identificarea unor grupe şi specii de animale;
– recunoaşterea alcătuirii generale a unui mamifer;
– stabilirea relaţiilor dintre factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
– stabilirea relaţiilor dintre tipurile de comportament şi procesul de adaptare a
organismului la mediu;
– utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.
Au fost utilizate cu predilecţie metode activ-participative: expunerea, conversaţia,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, învăţarea cu ajutorul modelelor.
Videoproiecţia „Iepurele de câmp”, prezentată în sala de grupă de la grădiniţă, destinată
desfăşurării activităţilor instructiv-educative (dotată cu videoproiector, ecran de proiecţie
şi laptop) a fost structurată astfel: mediul şi modul de viaţă al iepurelui de câmp, alcătuirea
corpului, locomoţia, reproducerea, duşmanii lui (Fig. 2). S-au folosit, ca modele, iepuraşi din
pluş şi imagini ale iepurelui de câmp din diorama muzeului (Fig. 1).
Apoi, copiii au participat la o activitate de pedagogie: au refăcut animalul, conform fişei
de lucru (reprezentând un iepure), prin colaj din materiale textile (fire de mohair colorat)
(Fig. 3).
Activitatea a fost promovată pe site-ul de socializare Facebook al Secţiei de Ştiinţele
Naturii, precum şi pe cel al Muzeului Judeţean Mureş.
S-au folosit următoarele resurse materiale:
– aparatură audio-vizuală, din dotarea grădiniţei: laptop, videoproiector, ecran de
proiecţie;
– materiale xeroxate: fişe de lucru;
– modele: iepuri din pluş, imagini ale iepurelui de câmp din diorama muzeului;
– materiale textile (fire de mohair colorat);
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase zoologice, determinatoare etc.
Într-o etapă următoare, copiii se vor deplasa la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii din
Târgu-Mureş, unde, familiarizaţi deja cu iepurele de câmp, vor desfăşura alte activităţi: vor
descoperi iepurele de câmp şi alte mamifere, din expoziţiile şi diorama muzeului; vor admira
şi studia craniul iepurelui de câmp, precum şi pe cele ale altor mamifere, etalate în expoziţia
de bază a muzeului; vor învăţa, deci, pe baza modelelor naturale.
De asemenea, vor face o incursiune în depozitele muzeului, unde conservatorii şi
restauratorii, le vor prezenta mijloacele şi metodele de conservare a bunurilor culturale
mobile, respectiv a mamiferelor naturalizate, precum şi a craniilor acestora.
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Concluzii
Cele două instituţii, Muzeul şi Grădiniţa, având ca principală funcţie, funcţia educativă,
au reuşit să depăşească barierele care le separau, devenind un tot unitar, lucrând împreună,
comunicând şi colaborând (Fig. 4).
Câştigurile au fost reciproce, cadrele didactice şi reprezentantul Muzeului reuşind să
implice activ copiii în activităţile proiectului.
BIBLIOGRAFIE
1. Andrei, R., 2005, Pedagogia muzeală – programe şi strategii, în Revista Muzeelor, nr. 3, în http://www.
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şi promovarea colecţiilor publice locale, Centrul de Pregătire Profesională în Domeniul Culturii, Bucureşti.
4. Iordache, I., Leu, U. M., Constantin, I., 2004, Metodica predării – învăţării biologiei, Editura Solaris, Iaşi.
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WORLD ENVIRONMENT DAY AT THE KINDERGARTEN
(Abstract)
The 2015 edition of the World Environment Day was celebrated by the Nature Sciences Department of
Mureş County Museum, on the 5th of June at the “Lumea Copiilor” kindergarten from Târgu-Mureş and it was
dedicated to learn about an animal which can be found in the Museum collection of mammals – The European
hare.
The activity which took place on this particular day, followed the structure of all the other museum
pedagogy activities carried out by the Natural Sciences Department of Mureş County, that is: video-projection
and a museum pedagogy workshop.
There were predominantly used active-participative methods, such as: exposure, conversation, discovery
learning, problem solving, learning by using models.
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Fig. 1: Învăţarea cu ajutorul modelelor

Fig. 2: Aspecte din timpul videoproiecţiei „Iepurele de câmp”
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Fig. 3: Aspecte din timpul desfăşurării atelierului de pedagogie muzeală

Fig. 4: Momente de la finalul activităţii
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ACTIvITATEA DE PEDAgogIE MUZEALă
„PăSăRI DIN CURTEA MUZEULUI”
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Rezumat
Activitatea „Păsări din curtea muzeului”, a fost organizată în cadrul programului de pedagogie
muzeală „Muzeul – mai aproape de tine” şi a fost dedicată Zilei Internaţionale a Păsărilor, sărbătorită
la 1 Aprilie. Ea s-a realizat împreună cu proiectul educaţional concurs „Prietenul meu necuvântător”,
care se desfăşoară conform protocolului de colaborare încheiat cu Grădiniţa cu Program Prelungit
„Arlecchino” din Târgu-Mureş.
Evenimentul cultural, deosebit de complex, a constat într-o mini-expoziţie (în care au fost
expuse specii de păsări naturalizate, din colecţia ornitologică a Muzeului şi ponte din colecţia
oologică a Muzeului, specii care se regăsesc şi în curtea Muzeului şi, unele dintre ele, în expoziţia de
bază a Muzeului) o videoproiecţie, un atelier de pedagogie muzeală, concursuri interactive şi jocuri
de mişcare.

Introducere
Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş a demarat, începând
cu data de 3 aprilie 2015, programul de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape de tine”,
dedicat publicului celui mai numeros şi fidel al Muzeului, copiii şi elevii.
Programul, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, urmăreşte
valorificarea patrimoniului muzeal în funcţie de programa şcolară, de nivelul de dezvoltare
psihică şi intelectuală a copiilor şi elevilor, precum şi în funcţie de unele evenimente ecologice.
El urmăreşte, de asemenea, perceperea muzeului ca resursă educaţională alternativă, care să
le dezvolte copiilor şi elevilor competenţe şi cunoştinţe de specialitate.
Activitatea „Păsări din curtea Muzeului”, inclusă în acest program, a fost dedicată Zilei
Internaţionale a Păsărilor, sărbătorită la 1 Aprilie.
Ziua Internaţională a Păsărilor este primul eveniment ecologic al lunii aprilie, care are
ca scop conştientizarea populaţiei referitor la necesitatea protecţiei păsărilor, prin protejarea
habitatelor acestora şi a naturii, în general.
Materiale şi metode
Activitatea a fost organizată în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit
„Arlecchino” din Târgu-Mureş, reprezentată de către doamnele prof. Lucia Pop şi Zenaida
Mărginean, care au coordonat un număr de 4 preşcolari. Au fost invitaţi şi 12 preşcolari de
la alte trei grădiniţe: Grădiniţa cu Prelungit nr. 15 din Târgu-Mureş, Grădiniţa cu Program
Prelungit „Paradisul Copilăriei” din Târgu-Mureş şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 din
Reghin, coordonaţi de către doamnele: prof. Diana Comşa, prof. Angela Cif şi prof. Claudia
Moldovan. Activitatea s-a realizat împreună cu proiectul educaţional concurs „Prietenul meu
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necuvântător”, care se desfăşoară conform protocolului de colaborare încheiat cu Grădiniţa
cu Program Prelungit „Arlecchino” din Târgu-Mureş.
Prin activităţile desfăşurate s-au urmărit:
– promovarea acestor minunate animale, păsările, cu ocazia zilei lor;
– cunoaşterea şi studierea speciilor de păsări care au utilizat hrănitorile amplasate
în curtea Muzeului de pe strada Horea nr. 24 (care se regăsesc şi în colecţia ornitologică a
Muzeului);
– educarea copiilor în legătură cu necesitatea completării alimentaţiei păsărilor, pe
timpul iernii, prin amplasarea hrănitorilor.
Evenimentul cultural, deosebit de complex, a constat într-o mini-expoziţie (în care au
fost expuse specii de păsări naturalizate, din colecţia ornitologică a Muzeului şi ponte din
colecţia oologică a Muzeului, specii care se regăsesc şi în curtea Muzeului şi, unele dintre
ele, în expoziţia de bază a Muzeului) o videoproiecţie, un atelier de pedagogie muzeală,
concursuri interactive şi jocuri de mişcare, toate constituindu-se în suporturi didactice ale
activităţii.
Au fost utilizate cu predilecţie metode activ-participative, precum: expunerea,
conversaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, jocul de rol, învăţarea cu ajutorul
modelelor (naturale şi logice).
Prin mini-expoziţia temporară, intitulată „Păsări din curtea muzeului”, s-au valorificat
expoziţional următoarele specii de păsări naturalizate şi ponte: vrabia de casă (Passer
domesticus) şi gaiţa (Garrulus glandarius), cu pontele aferente, o pontă de bot gros
(Coccothraustes coccothraustes) şi una de piţigoi mare (Parus major) (Fig. 4).
Videoproiecţia „Păsări din curtea muzeului”, prezentată în Sala de activităţi de pedagogie
muzeală a Secţiei de Ştiinţele Naturii, a urmărit consolidarea şi completarea cunoştinţelor
din programele şcolare pentru disciplinele de biologie, adaptate pentru preşcolari, şi a fost
structurată astfel:
– generalităţi despre păsări: alcătuirea corpului, organe de simţ, înmulţire;
– clasificarea păsărilor;
– necesitatea completării alimentaţiei păsărilor pe timpul iernii, prin amplasarea
hrănitorilor;
– descrierea unora dintre păsările care au utilizat hrănitorile amplasate în curtea
muzeului: piţigoiul mare, vrabia de casă, bot gros-ul şi gaiţa (Fig. 2).
Atelierul de pedagogie muzeală (Fig. 3) a fost structurat în trei etape.
Prima etapă s-a desfăşurat în curtea muzeului, unde copiii au studiat hrănitorile
suspendate amplasate aici şi, de asemenea, conţinutul hrănitorilor (seminţe de floarea
soarelui, bucăţi de măr, slănină, carne fiartă etc.).
A doua etapă s-a desfăşurat în expoziţia de bază, unde copiii au descoperit şi au admirat
păsările naturalizate expuse individual, în biogrupe, precum şi în dioramă.
Ultima etapă s-a desfăşurat în Sala de activităţi de pedagogie muzeală, unde participanţii
au admirat păsările şi pontele expuse. Apoi, cu ajutorul modelelor logice (piese de puzzle),
copiii au reconstituit păsările studiate.
Această ultimă etapă s-a conturat pornind de la concursuri interactive precum:
descoperirea păsărilor menţionate anterior în curtea şi în expoziţiile Muzeului, recompunerea
acestora prin piese de puzzle. Au fost acordate diplome pentru: „Cea mai isteaţă echipă”, „Cea
mai harnică echipă”, „Cea mai fericită echipă”, „Spirit de echipă”. (Fig. 6).
În final, prin jocuri de mişcare au fost realizate mici scenete legate de viaţa păsărilor
(Fig. 5).
Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Judeţean Mureş,
facebook-ul Muzeului Judeţean Mureş şi al Secţiei de Ştiinţele Naturii, Institutul Naţional al
Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipărite (afiş, pliant tip semn de carte)
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(Fig. 1) şi prin mass-media: comunicat de presă, articole de presă, precedate de descinderea
reprezentanţilor mass-media la eveniment.
Concluzii
Pentru a avea în viitor un public fidel care să frecventeze muzeul este nevoie ca
specialiştii muzeului, împreună cu cadrele didactice, să organizeze activităţi atractive şi
eficiente, educative şi distractive în acelaşi timp. De aceste prime vizite/activităţi depinde
viitoarea lor atitudine faţă de muzeu, în particular şi faţă de cultură, în general.
Muzeul şi şcoala, prin colaborarea lor devenită firească şi reflexă la Secţia de Ştiinţele
Naturii, şi-au atins obiectivele prioritare şi comune: implicarea şi participarea conştientă şi
activă a elevului la propria formare.
Activităţile educative comune, integrarea activităţilor muzeu-şcoală, sporesc prestigiul
amândurora, ameliorează, nuanţează şi optimizează metodele didactice. În acest sens,
considerăm că este preferabilă apropierea de muzeu prin joc şi nu prin reluarea cunoştinţelor
curriculare.
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MUSEUM PEDAGOGY ACTIVITY “BIRDS FROM THE MUSEUM’S COURTYARD”
(Abstract)
The activity “Birds from the museum’s courtyard” was organized as a part of the museum pedagogy
program “ The Museum-closer to you” and was dedicated to the International Day of Birds, celebrated on the 1st
of April. It was accomplished with the cultural educational contest called “Prietenul meu necuvântător”, which
runs under the protocol of cooperation signed with “Arlecchino” kindergarten from Târgu-Mureş.
The cultural event, which was highly complex, consisted of a mini-exhibition (in which there were
exhibited various species of birds from the ornithological collection of the Museum, part of the oology
collection of the Museum, species which can also be found in the Museum’s courtyard and, some of them, in the
main exhibition of the Museum), a video-projection, a museum pedagogy workshop, interactive competitions,
motion games.
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Fig. 1: Afişul evenimentului

Fig. 2: Aspecte din timpul videoproiecţiei „Păsări din curtea muzeului”
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Fig. 3: Aspecte din timpul desfăşurării ateierului de pedagogie muzeală
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Fig. 4: Mini-expoziţia temporară „Păsări din curtea muzeului”

Fig. 5: Jocuri de mişcare

Fig. 6: Diplome
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METoDE INTERACTIvE UTILIZAbILE
îN PEDAgogIA MUZEALă
Adela BUTIURCA
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Nu vă mândriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe.
Stârniţi numai curiozitatea.
Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi.
Puneţi în ele scânteia”.
Anatole France
Rezumat
Lucrarea de faţă prezintă diferite metode interactive utilizate de către cadrele didactice la
clasă, ce pot fi împrumutate cu succes de către muzeografi în momentul în care sunt vizitaţi de
cei mici. Procesul de învăţământ necesită utilizarea unor metode moderne, active, care favorizează
înţelegerea conceptelor, stimulează gândirea şi creativitatea şi prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze
productiv cu alţii. Prin acestea, se pune accentul pe persoană, ca finalitate, elevul devenind un subiect
activ al învăţării, pe interacţiunea cu alţii şi, nu în ultimul rând, pe intuiţie şi afectivitate.
Elevii îşi vor dezvolta dorinţa de perfecţionare, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi,
posibilitatea de a înţelege unde au greşit şi de a-şi corecta din mers greşelile. Astfel, ei învaţă să
abordeze corect subiecte din diverse domenii, iau atitudine, îşi dezvoltă stima de sine, capătă
încredere în capacităţile proprii, fac observaţii în cunoştinţă de cauză.
Folosirea acestor metode oferă o serie de oportunităţi cadrelor didactice şi muzeografilor:
încrederea că se pot realiza activităţi eficiente; captează atenţia copiilor; oferă satisfacţie profesională;
dezvoltă capacitatea de a analiza critic activităţile; dezvoltă capacitatea de a realiza conexiuni între
experienţele de la activităţi şi cele din viaţa personală a elevilor; nuanţează posibilităţile de apreciere
a elevilor.
Climatul didactic creat ca urmare a utilizării acestor metode va fi unul relaxat, deoarece
ele facilitează eliminarea factorilor de stres, elevii fiind antrenaţi, ca într-un joc, într-o continuă
participare şi colaborare.
Relaţia educator-educat este una de colaborare, de încredere şi de respect reciproc.

Educaţia este şi trebuie să rămână în centrul preocupărilor de dezvoltare şi reformare
a sistemelor educaţionale şi a societăţii. Şcoala modernă trebuie să se apropie cât mai mult
de viaţă, să asigure o pregătire pe măsura nevoilor şi aşteptărilor unei societăţi dinamice, să
se conformeze nevoilor identificate sau create, prezente ori de perspectivă, pentru a asigura
dezvoltarea durabilă a unei comunităţi în permanentă schimbare.
Şcoala trebuie să vină în întâmpinarea aşteptărilor comunităţii, iar întreaga comunitate
este responsabilă de condiţiile şi de calitatea învăţării. Şcoala modernă nu mai este posibilă
fără implicarea şi participarea activă a elevului, care trebuie să devină un partener motivat al
procesului de învăţare. Ca atare, educatorii trebuie să apeleze la un demers didactic centrat
pe stimularea curiozităţii, pe formularea unor păreri originale, pe rezolvarea de probleme, dar
mai ales pe dezbaterea responsabilă a ideilor, pe acceptarea democratică a părerilor fiecăruia.
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În acest context, este necesar să se utilizeze un demers pozitiv, un proces didactic activ care
să determine copilul să îşi pună întrebări precum:
– Ce înseamnă aceste cunoştinţe pentru mine?
– Cum şi unde pot folosi aceste cunoştinte?
– Ce se întâmplă dacă aplic aceste cunoştinte?
Capacitatea copiilor de a acumula şi analiza informaţii diferă de la o persoană la alta, iar
în cazul aceluiaşi individ în funcţie de situaţii diverse. Fiecare îşi formează un stil propriu, o
modalitate personalizată de abordare şi rezolvare a problemelor.
În clasificarea modurilor fundamentale de gândire, oprindu-se asupra criteriului
finalităţii, Mielu Zlate [5] a identificat: gândirea reproductivă, gândirea creatoare şi gândirea
critică. Dacă gândirea reproductivă este liniară şi are grad ridicat de stereotipie şi automatism,
iar gândirea creatoare vizează elaborarea a cât mai multor soluţii posibile, gândirea critică
este centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie-problemă dată, pe
alegerea soluţiei adecvate şi respingerea argumentată a celor mai puţin adecvate. După unii
autori, gândirea creatoare şi cea critică sunt feţe ale aceleiaşi medalii, deoarece prima are
utilitate şi valoare doar dacă în prealabil produsele ei au fost analizate şi evaluate critic în
scopul fundamentării şi întemeierii raţionale.
Gândirea critică semnifică o gândire de nivel superior, bazată pe capacitatea celor ce
o practică de a raţiona corect, coerent logic, pe baza unor argumente suficiente, solide şi
valoroase şi implică analiza, sinteza, evaluarea pe baza unor criterii şi valori dezirabile social,
asumate de individ, practicate cu pricepere şi eficientă.
Pornind de aici, metodele interactive au numeroase valenţe formative:
–
contribuie la dezvoltarea gândirii critice;
– stimulează creativitatea;
– implică elevii în învăţare;
– se axează pe învăţarea independentă şi prin colaborare;
– determină elevii să îşi asume responsabilitatea faţă de propria învăţare;
– conduc elevii spre formarea unor opinii argumentate;
– conduc elevii spre extragerea de idei din surse diferite;
– îi învaţă pe elevi să aprecieze părerile colegilor.
Considerăm că aceste metode se pot utiliza cu succes nu numai la şcoală, ci şi în muzee.
Unele dintre ele se pot utiliza la începutul activităţii, altele pe parcurs, iar altele la sfârşitul
activităţii.
METODE INTERACTIVE UTILIZABILE ÎN PEDAGOGIA MUZEALĂ
SPARGEREA GHEŢII:
Jocurile de spargere a gheţii cuprind o serie de activităţi activ-participative, care au
drept scop realizarea unui climat pozitiv şi optim în vederea desfăşurării activităţii propuse.
În acelaşi timp au şi rolul de a încuraja implicarea participanţilor care au posibilitatea de a
interacţiona şi de a se cunoaşte reciproc în contexte diferite.
Se utilizează la începutul activităţii.
Ce-aş fi dacă aş fi…?
Fiecare elev primeşte o fişă pe care sunt formulate 2–3 întrebări la care trebuie să
răspundă. După completarea fişei, elevii le prezintă clasei.
Exemple de întrebări:
Dacă aş fi un animal, aş fi…;
Dacă aş fi o floare, aş fi…;
Dacă aş fi o culoare, aş fi…;
Întrebările se pot alege în funcţie de tema ce va fi discutată ulterior.
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CADRANELE:
Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional, solicitând
participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată.
Etape:
– pe mijlocul foii se trasează două axe principale perpendiculare una pe alta (se formează,
astfel, cele patru cadrane);
– se poate lucra atât individual (fiecare elev va primi o fişă ce conţine cadranul), cât şi
pe echipe (fiecare grupă va primi o fişă);
– elevii citesc un text sau audiază o prelegere;
– sunt invitaţi să noteze informaţiile în fiecare cadran, astfel:
– CADRANUL I: sunetele auzite în prezentare sau desprinse din informaţii;
– CADRANUL AL II-LEA: sentimentele trăite de copii;
– CADRANUL AL III-LEA: se stabilesc unele legături între informaţiile primite şi
experienţa de viaţă a copiilor;
– CADRANUL AL IV-LEA: informaţia „cheie”.
Exemplu utilizabil în pedagogia muzeală, în muzee cu specific de știinţe ale naturii:
– vizionarea unui film referitor la un animal din grupa mamiferelor şi puii lui
Cum îşi recunosc puii mama?

Ce sentimente ai trăit în momentul vizionării
filmului?

Ai văzut vreun animal (mamifer) cu pui? Cum Ce concluzie putem desprinde în urma vizionării
îşi îngrijea acesta puii?
filmului, referitoare la îngrijirea puilor de către
mamifere?

CVINTETUL
Este o poezie care necesită sintetizarea informaţiei în exprimări concise, care descriu
sau exprimă reflecţii asupra unui subiect. Se utilizează pentru caracterizarea unui personaj,
a unui eveniment.
Regulile de elaborare a unui cvintet sunt:
– primul vers constă dintr-un singur cuvânt semnificativ din text (un substantiv);
– al doilea vers este format din două cuvinte care descriu cuvântul-cheie ales (adjective);
– al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (verbe la gerunziu);
– al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simt ei despre
subiect;
– ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau de concluzie care să
exprime esenţa subiectului. Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri (substantiv).
„Cvintetul” este un instrument de reflecţie rapidă şi eficientă, prin care se rezumă şi
se sintetizează informaţiile şi cunoştinţele despre o temă. E un instrument de evaluare a
înţelegerii şi de exprimare a creativităţii participanţilor.
Exemplu utilizabil în pedagogia muzeală, în muzee cu specific de știinţe ale naturii:
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CARACTERIZAŢI IEPuRElE dE CâMP!
Iepurele
frumos rapid
alergând, sărind, mâncând
este un bun alergător
mamifer
DIAGRAMA VENN
Reprezintă un organizator cognitiv format din două cercuri parţial suprapuse în care se
reprezintă asemănările şi deosebirile între două aspecte, procese, evenimente istorice, idei,
concepte.
Metoda Venn dezvoltă la elevi:
– capacitatea de ierarhizare a unor termeni;
– capacitatea de înţelegere a relaţiilor dintre două sau mai multe noţiuni, procese,
evenimente;
– capacitatea de rezolvare a unei probleme sau situaţii problemă;
– spiritul de analiză sistematică;
– capacitatea de argumentare.
Exemplu utilizabil în pedagogia muzeală, în muzee cu specific de știinţe ale naturii:
MAMIFERE
Iepurele de câmp

– mamifer / animal
plantigrad
– animal diurn
– nu hibernează
– mănâncă vegetale
(ierburi, frunze,
muguri)

liliacul mare cu urechi de șoarece:

– sunt mamifere
– sunt
protejate
de lege
- sunt
mamifere

- sunt protejate
de lege
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-mamifer/animal

–zburător
mamifer/animal
zburător
-animal nocturn
–-hibernează
animal nocturn
– hibernează
-mănâncă insecte
– mănâncă insecte
(fluturi,muşte,
(fluturi, muşte,
gândaci
etc.)
gândaci etc.)

Metode interactive utilizabile în pedagogia muzeală

SCHELETUL DE RECENZIE
Este o metodă ce se utilizează spre sfârşitul activităţii, care se aplică pentru fixarea
cunoştinţelor asigurând, astfel, feed-back-ul textului citit. Metoda este valoroasă, deoarece
îmbină cititul, scrisul, comunicarea orală şi gândirea critică, flexibilă. Pe fişele elevilor sau pe
tablă se scriu o serie de cerinţe:
– să scrie într-o singură propoziţie despre ce au învăţat în activitate;
– să scrie într-o expresie ce conţine textul;
– să scrie într-un cuvânt ce e esenţial;
– să precizeze culoarea pe care o asociem cu conţinutul;
– să noteze cel mai important aspect (idee, gând, imagine);
– să realizeze un desen care să surprindă esenţialul.
Exemplu utilizabil în pedagogia muzeală, în muzee cu specific de știinţe ale naturii:
VIZIONAREA FILMULUI IEPuRElE dE CâMP ŞI PuII luI
1) Scrie, într-o singură propoziţie, ce ai reţinut din vizionarea filmului Iepurele
de câmp şi puii lui!
Iepurele de câmp este un mamifer.
2) Descrie conţinutul filmului, într-o singură expresie!
– dragoste de mamă.
3) Descrie conţinutul filmului, într-un cuvânt!
– dragoste.
4) Precizează culoarea pe care o putem asocia cu conţinutul filmului!
–cenuşiu-roşcat.
5) Notează cel mai important aspect desprins din film!
Iepuroaica îşi iubeşte puii.
6) Realizează un desen care să surprindă esenţialul filmului!
Se realizează un desen, care să surprindă esenţialul filmului.
ESEUL DE 5 MINUTE
Este o modalitate eficientă de a încheia activitatea, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune
ideile legate de tema activităţii şi pentru a-i da profesorului/muzeografului o idee mai clară
despre ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea activitate.
Avantajele folosirii acestei metode:
– oferă feed-back-ul activităţii;
– creează premisele proiectării activităţii din următoarea oră;
– încurajează exprimarea personalităţii elevilor;
– stimulează învăţarea activă şi conştientă.
Etapele
1. Se cere elevilor să scrie un mic eseu în care să prezinte un lucru pe care l-au învăţat
în timpul activităţii respective şi să formuleze o întrebare pe care o au în legătură cu aceasta.
2. Se strâng eseurile pe măsură ce elevii au terminat.
3. Trecerea rapidă în revistă şi un comentariu preliminar cu inventarierea întrebărilor.
Concluzii
Avantajele utilizării metodelor mai sus prezentate pentru activităţile de pedagogie
muzeală considerăm că pot fi sintetizate astfel:
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pentru elevi
– dorinţa de perfecţionare;
– asumarea de responsabilităţi;
– posibilitatea de a înţelege unde au greşit şi de
a-şi corecta din mers greşelile;
– învaţă să abordeze corect subiecte din diverse
domenii;
– iau atitudine;
– îşi ridică stima de sine;
– capătă încredere în capacităţile proprii;
– fac observaţii în cunoştinţă de cauză;
– învaţă că pentru realizarea unor sarcini de
grup au nevoie unii de alţii.

Avantaje
pentru profesori
– satisfacţie profesională;
– atenţia copiilor;
– încrederea că putem face lucruri
mai bune;
– un anume tip de experienţă;
– capacitatea de a reflecta la ceea ce
se întâmplă în timpul activităţilor;
– capacitatea de a realiza conexiuni
între experienţele de la activităţi şi
cele din viaţa personală a elevilor;
– aprecierea elevilor.

climat educativ
– relaxat, deoarece dispar mulţi factori de
stres;
– elevii sunt antrenaţi,
ca într-un joc, într-o
continuă participare şi
colaborare;
– relaţia adult-copil este
una de colaborare, de
încredere şi respect reciproc.
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INTERACTIVE METHODS USABLE IN MUSEUM PEDAGOGY
(Abstract)
This paper presents various interactive methods used by teachers in the classroom that can be successfully
borrowed by museum curators when they are visited by children. The educational process requires the use
of modern techniques for an active learning methods that promote understanding concepts that stimulate
thinking and creativity and which students are taught to work productively with others. By this, it emphasizes
the person that purpose, the student becomes an active subject in interaction with others and, not least, on
intuition and emotionality.
Students will gain desire to improve; ability to assume responsibilities; ability to understand where they
were wrong and to correct mistakes on the fly; learn to properly address issues in various fields; take action;
raise their self-esteem; get confidence in their capabilities, make observations knowingly.
By using these methods, we adults have many advantages: the confidence that we can do things better;
children’s attention; job satisfaction; experience; ability to reflect on what happens during activities; ability to
make connections between the events and experiences of the students’ personal lives; assessing students.
The climate would be a relaxing one because many stressors disappear; students will be trained, as in a
game, in a continuous and collaborative participation.
Adult-child relationship is one of cooperation, trust and mutual respect.
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Rezumat
Tema proiectului „Prezenţe florale şi vegetale în Cărţi Poştale de la începutul secolului
XX”, a fost aleasă pornind de la colecţia de Cărţi Poştale Ilustrate ce o deţine Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova. De ce Cărţile Poştale? Pentru că acestea şi-au pierdut importanţa ca
suport al comunicării rapide în faţa noilor metode de comunicare la distanţă (SMS, WhatsApp,
Twitter, Facebook etc.). De asemenea, prin contactul constant cu elevii am descoperit că mulţi dintre
ei nu ştiu ce este o Carte Poştală. Pornind de la această observaţie, am adus în atenţia elevilor Cărţile
Poştale şi poveştile din spatele imaginilor reproduse.
De ce am ales din varietatea imaginilor reproduse în Cărţi Poştale Ilustrate tocmai florile?
Pentru că florile sunt „zâmbetele pământului” cum bine zicea Nestor Urechia (în cartea cu acelaşi
nume publicată în 1924) [11] şi ne bucură întotdeauna prezenţa lor. În popor se spune că florile au
rostul lor pe calea lor. Au rost de frumuseţe, sunt bucuria privirii, plăcerea mirosului/miresmei, dar
şi rost de dat leac (prin tratamente medicale).

Descrierea proiectului
Proiectul „Prezenţe florale şi vegetale în Cărţi Poştale de la începutul secolului
XX” a fost conceput ca o călătorie în lumea poveştilor despre flori şi a Cărţilor Poştale. „Florile
îi bucură pe toţi cei din jur cu parfumul şi culorile lor minunate, la fel cum şi oamenii buni
şi credincioşi îi bucură pe toţi din jur cu viaţa lor cinstită şi curată” (Leon Magdan, 2004, pp.
19) [7].
Primele cărţi poştale cu destinaţie expresă de comunicare erau neilustrate. Motivul
pentru care se folosea acest tip de corespondenţă deschisă era legat de taxele poştale, care
erau la jumătate faţă de scrisorile în plic. Succesul noului gen de corespondenţă a fost imediat,
fiind vândute milioane de exemplare încă de la apriţie. Prima Carte Poştală din lume a fost
emisă de serviciul poştal austriac, la 1 octombrie 1869. La 29 august 1894, a fost emisă prima
Carte Poştală românească. Aceasta a fost pusă în vânzare odată cu inaugurarea, la Bucureşti,
a Expoziţiei Cooperatorilor României, prilej cu care a avut loc şi prima expoziţie filatelică
(Romeo Alexandrescu, 2013, pp. 5) [1]. A fost tipărită pe trei variante de carton (roşu,
galben şi albastru), în ediţie limitată, şi a avut un caracter ocazional, după cum reiese din
textul însoţitor: „BUCURESCI 1894/AMINTIRE DE LA EXPOSIŢIA COOPERATORILOR”
(Ibidem, pp. 7) [1].
Începând cu anul 1895, se pun în vânzare cărţi poştale illustrate „Salutări din
Bucureşti” şi „Salutări din Sinaia”, ulterior apar „Salutări din oraşe (din România)” şi
„Salutări din România”. Cartea poştală ca business a fost o invenţie a librarilor (la noi
Librăria lui Carol Muller din Bucureşti, Librăria Griviţa din Târgovişte, Librăria Miloşeanu
din Târgu Jiu etc.).
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Interesant de semnalat la aceste cărţi poştale vechi (perioada sfârşitului de secol XIX –
începutul secolului XX) este faptul că indiferent de imaginea reprodusă – clădiri, monumente,
personaje, sărbători religioase – apare elementul vegetal, diferite specii de plante.
Apariţia şi dezvoltarea cărţilor poştale este strâns legată de călătorii şi în special, de
turism. Oamenii care umblau prin lume, simţeau nevoia să arate pe unde au fost, familiei şi
prietenilor. Perioada de vârf a acestora a fost între 1898 şi 1907. Din anii ’20 a început să intre
în declin, până în 1950, când a revenit în forţă, dar cu o amploare mai mică decât în perioada
de glorie.
În prezent, cărţile poştale se împart în două categorii: cărţi poştate noi şi cărţi poştale
vechi. Cărţile poştale noi sunt în circulaţie curentă şi au ca scop transmiterea de mesaje însoţite
de imagini cu locurile pe unde se află expeditorul. Cărţile poştale vechi sunt achiziţionate
de colecţionari pasionaţi de cartofilie, care realizează adevărate colecţii. Mai există totuşi o
categorie aparte şi anume cărţi poştale noi, care le reproduce pe cele vechi. Pe baza cărţilor
poştale vechi se poate reconstitui, vizual, viaţa de altădată a aşezărilor României. Astfel, ele
pot avea un rol în restituirea memoriei vizuale comunitare.
Colecţionari de cărţi poştale au existat încă de la apariţia lor. Un exemplu este şi colecţia
de cărţi poştale cu imagini florale, prezentată elevilor prin acest proiect. Aceste cărţi poştale
fac parte dintr-un album achiziţionat de profesorul Nicolae Simache (ctitorul unei bogate
„salbe” de muzee din achiziţii şi donaţii, în Ploieşti şi în judeţul Prahova) de la un anticariat
în anul 1968. Albumul a aparţinut Elenei Dumitrescu (căsătorită Ionescu) din Bucureşti
şi conţine 356 cărţi poştale ilustrate (imagini cu oraşe din Europa, imagini din Bucureşti,
imagini cu oraşe din România, reproduceri de picturi, flori, portrete de fete şi băieţi). Din
acest album am ales 43 de cărţi poştale ce ilustrează flori şi alte prezenţe vegetale. Din
însemnările găsite pe aceste cărţi poştale aflăm că proprietara era colecţionară, iar din data
de circulaţie de pe timbru aflăm perioada când au fost trimise către aceasta (perioada anilor
1901–1911, două au ca dată anul 1900 – sfârşit de secol XIX). Astfel, pe lângă mesajele
trimise de expeditori se regăsesc şi următoare însemnări: „pentru colecţie”, „pentru colecţia
ta”, „pentru colecţiune”.
Referitor la poveştile din imaginile cărţilor poştale în acest proiect ne-am oprit la
poveştile florilor. În tradiţia poporului român, florile însoţesc omul de la naştere până la
mormânt. Lumânarea de botez, cununiţa miresei şi jerba – toate sunt îmbrăcate în flori
naturale.
Despre flori, Vintilă Slonovoschi spune: „Un loc important în viaţa omului îl ocupă
florile care, prin gingăşia lor, îi înfrumuseţează viaţa. Şi dacă se spune că florile i-au intrat
în suflet, nu greşeşte deloc, deoarece în afară de grădina de flori din faţa casei, le mai găsim
dăltuite pe poarta de lemn, pe pridvor, ţesute pe faţa de masă, pe covor, pe îmbrăcăminte,
zugrăvite pe perete, evocate în cântece şi toponime” (Vintilă Slonovschi, 2000, pp. 281) [10].
Expresiile „floare”, „flori”, „florile” şi denumiri de flori sunt prezenţe constante în viaţa
oamenilor. Urările de bine cuprindeau cuvântul „floare”, un exemplu fiind „Să-ţi fie drumul
în viaţă presărat cu flori!”. Zâmbetul copiilor era asemuit cu „maci şi trandafiri”. Rugăciunile
erau însoţite de gestul firesc de a împodobi icoana casei cu flori, în special a Maici Domnului,
care este supranumită „Mărgăritarul ceresc”, „Trandafirul neveştejit”, „Crinul fecioriei”.
„Arhanghelul Gavriil cu o floare de crin în mână a adus Sfintei Fecioare vestea că ea va naşte
pe Mesia, mântuitorul lumei […]” (Elena Niculiţă-Voronca, 2008, pp. 250) [8].
În versuri sunt redate expresii inspirate tot din tradiţia populară, un exemplu la
Mihai Eminescu: „Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri”. Şi în textele
colindelor sunt prezente florile, de exemplu coroniţa miresei – simbol al legământului
căsătoriei: „Florile, flori dalbe de măr […] Şede asta-i fată dalbă,/ Tot împleteşte la cunună
[…]” (Germina Comănici, 2004, pp. 140) [2]. Florile apar şi în urările copiilor din ziua de
Anul Nou: „Sorcova,/ Vesela,/ Să trăiţi,/ Să înfloriţi,/ Ca un măr,/ Ca un păr,/ Ca un fir de
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trandafir[..]” (Antoaneta Olteanu, 2001, pp. 27) [3]. De asemenea, în basmele populare –
„sora soarelui” este floarea soarelui.
În arta populară avem crestăturile în lemn: „rozeta florală”, iar pristolnicul era numit
„floarea crucii” sau „floarea pâinii”.
În expresii populare care ni s-au transmis până astăzi regăsim trăsături omeneşti
oglindite în simboluri florale: „în floarea vârstei” (tânăr, la maturitate), „a da în floare”
(adolescenţa). Alte expresii populare: „de florile mărului” sau „de flori de cuc” (în zadar, fără
folos, degeaba), „flori de gheaţă” (apa îngheţată la ferestre), „copil din flori” (copil nelegitim)
(Ion Ghinoiu, 2005, pp. 40) [6], „a strânge degetele floare” (a strânge degetele cap la cap),
„floare la ureche” (lucru de puţină importanţă, foarte uşor de rezolvat) etc.
Omul a preluat repere pentru orientarea în timpul calendaristic, din observarea directă
a stadiilor de dezvoltare a plantelor. Astfel, momentul de înflorire a anumitor specii de flori
au şi o semnificaţie calendaristică. Un exemplu în acest sens este ghiocelul – „simbolul
primăverii, întrucât înfloreşte în timpul sau imediat după topirea zăpezii şi deschide perioada
frumoasă a florilor de primăvară” (Ion Ghinoiu, 1988, pp. 100) [5]. Însă ghiocelul vesteşte
numai sosirea anotimpului călduros, nu şi încheierea sa. „Pentru a marca deschiderea şi
închiderea ciclului vegetal într-un an calendaristic prin înflorirea unei plante, românii au
asimilat sub aceeaşi denumire două specii: brânduşa de primăvară şi brânduşa de toamnă.
Prima înfloreşte primăvara şi vesteşte sfârşitul iernii, a doua înfloreşte toamna şi vesteşte
începutul iernii. Singura asemănare dintre ele este culoarea liliachie a florilor” (Ion Ghinoiu,
2005, pp. 65) [6]. Orice unitate de măsură a timpului calendaristic era marcată în calendarul
popular prin două hotare şi un miez. „Pentru a marca miezul verii, poporul a ales alte repere
biologice, de pildă înflorirea sânzienelor” (Ion Ghinoiu, 1988, pp. 102) [5]. În apropierea
solstiţiului de vară, la 24 iunie are loc sărbătoarea populară numită Sânzienele sau Drăgaica.
„La această dată cucul încetează să mai cânte, iar prin pajişti înfloresc cele mai îndrăgite
flori ale anotimpului, sânzienele albe şi galbene, purtate la brâu, în sân sau în buzunar. În
speranţa că fetele îşi vor visa ursitul, florile erau puse în noaptea de sânziene sub pernă”
(Ibidem, pp. 102) [5].
Florile oferă, pe lângă date calendaristice, şi repere de măsurare a timpului, fiind un
adevărat ceasornic vegetal. Vestirea orelor o poate da închiderea şi deschiderea florilor. Astfel,
putem împărţi florile în trei mari categorii: flori matinale, care înfloresc dis-de-dimineaţă,
flori de amiază, amatoare de soare şi flori care îşi încep activitatea o dată cu amurgul. „Din
prima categorie fac parte: macul, zorelele, păpădia, cicoarea etc. Din a doua categorie cităm:
măcrişul de iarbă cu flori galbene, iar din ultima categorie amintim regina-nopţii” (Tudor
Opriş, 1992, pp. 27–28)[4].
În sensibilitatea sa, poporul român a dat multe nume de flori pruncilor la naştere.
Numele acestea arată obiceiul românului de a-şi numi copiii din dragoste de natură şi
de tradiţii. Amintim aici cîteva nume tradiţionale şi actuale: Codruţ, Codruţa, Crenguţa,
Mălina, Mugurel, Garoafa, Gherghina, Lăcrămioara, Ghiocel, Rosalia, Violeta – „numele
acesta amintind de gingăşia acestei flori delicate” (Leon Magdan, 2004, pp. 30–31) [7],
Florin, Florina – „aceste nume frumoase ne amintesc că omul bun este asemenea unei flori
în grădina minunată a lui Dumnezeu, care este lumea întreagă” (Ibidem, 2004, pp. 19)
[7], Florentina, Margareta – „numele acesta arată valoarea omului, care este nepreţuit, […],
dar şi gingaş, sensibil şi frumos ca o floare de margaretă” (Ibidem, 2004, pp. 23–24) [7],
Sânziana, Brânduşa etc. Sărbătoarea celor ce poartă nume de flori este Duminica Floriilor, cu
o săptămână înaintea Sfintei Sărbători de Paşte.
Arheologul Giacomo Boni spunea: „Florile îmi arată că totul în viaţă renaşte, iar pietrele
că totul în lume dispare”.
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Desfăşurarea proiectului
În proiectul educativ „Prezenţe florale şi vegetale în Cărţile Poştale de la începutul
secolului XX”, le-am propus elevilor o scurtă incursiune în lumea florilor, mai puţin cunoscută
de majoritatea dintre noi (nefiind specialişti în domeniu sau pasionaţi). Pentru început, am
testat cunoştinţele elevilor punându-i să recunoască florile prezente în cărţile poştale, apoi
le-am povestit despre fiecare. Aceştia au aflat – denumirea ştiinţifică a florilor (latină), cum se
mai numesc (popular), de unde s-au răspândit, ce proprietăţi au, la ce sunt folosite. Plantele,
respectiv florile lor, care se regăsesc în colecţia de Cărţi Poştale Ilustrate la care ne-am oprit
sunt: liliac alb, mac, lăcrămioare, toporaşi, nu-mă-uita, trandafir, flori de măr, crin, nufăr,
papură, stuf, trifoi, ferigă, liliac alb şi violet, margaretă, viţă de vie, garofiţă, păpădie, zorele,
hibiscus, vinca, flori de merişor, muşeţel, clematis, stânjenel (Constantin Pârvu, 2006, pp.
785) [9].
La o primă enumerare a numelor de flori şi plante mai sus menţionate te întrebi ce
proprietăţi au? Şi la ce pot fi folositoare? Majoritatea dintre noi ştim că acestea ne pot bucura
privirea prin coloritul lor şi sunt plăcut mirositoare, dar surpriza vine cercetând despre ele.
Astfel, aflăm că acestea sunt folosite de sute de ani în diverse domenii, precum: medicină
umană şi veterinară ca leacuri, alimentaţie – cofetării şi brutării, parfumerie – prin extragerea
uleiurilor din flori, industrie – la fabricarea vopselelor, lacurilor şi culorilor pentru pictură
etc.
Efectele tămăduitoare ale plantelor sunt cunoscute de către oameni de ani buni. „Se pare
că primii „dascăli” au fost animalele, care le foloseau în mod instinctiv, când erau bolnave
sau rănite, fapte relatate de numeroşi medici ai antichităţii, dar şi din Evul Mediu şi epoca
modernă. Omul primitiv cunoaşte 10–15 plante de leac, iar strămoşii noştri, geto-dacii,
foloseau curent 40–50 de specii locale de plante. La plantele binecunoscute pentru efectul
lor terapeutic, precum macul, pelinul, izma, pătlagina, sunătoarea etc., vin să se adauge cele
exotice cum ar fi: ginsengul, arborele de chinină, de cola şi scorţişoară, arborii de cacao, cafea
şi altele” (Tudor Opriş, 1992, pp. 145)[4].
Coloritul florilor în natură nu este întâmplător. Într-un fel sau altul cerul, se oglindeşte
în flori. Pe parcursul unui an calendaristic florile îmbracă culorile curcubeului (R.O.G.V.A.I.V.
– Roşu, Orange, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet). Primele flori de primăvară,
respectiv brânduşele şi toporaşii, au nuanţele primelor culori ale cucubeului – roşu şi orange.
La mijlocul anului, o varietate întreagă de flori galbene şi albastre (culorile de la mijlocul
curcubeului) inundă câmpiile, pentru ca la sfârşitul anului, brânduşele de toamnă să aibă
nuanţa ultimei culori a curcubeului – respectiv violet.
Concluzii
Considerăm că proiectul şi-a atins scopul, acela de a readuce în atenţia elevilor Cărţile
Poştale şi imaginile reproduse în ele – în acest caz florile. Elevii participanţi s-au arătat
interesaţi de tema proiectului. De asemenea, cadrele didactice au fost foarte receptive.
Proiectul s-a desfăşurat cu participarea elevilor de gimnaziu, dar am avut plăcerea de
a colabora şi cu elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti. Colaborarea cu elevii
Colegiului s-a încheiat cu realizarea unei expoziţii cu titlul „Florile, culorile” (Fig.: 1, 2).
Tinerii artişti, sub îndrumarea doamnelor profesoare Galai Cristina şi Bădulescu Rita au
reprodus, în acuarelă, florile din Cărţile Poştale de epocă. În cadrul expoziţiei, alături de
lucrările elevilor au fost etalate o mică parte din Cărţile Poştale cu imagini florale. Expoziţia
temporară a avut loc în perioada 11 martie – 20 aprilie 2015, la sediul Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova. Creaţiile elevilor, pline de culoare şi vitalitate, au fost admirate,
alături de Cărţile Poştale, de către publicul vizitator care a trecut pragul muzeului în perioada
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expunerii. Expoziţia a fost mediatizată în presa scrisă locală, pe Site, la posturile TV locale şi
la posturi de radio locale şi naţionale (Radio România Actualităţi).
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EDUCATIONAL PROJECT – “FLORAL AND VEGETAL MOTIFS ON POSTCARDS FROM
THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY”
(Abstract)
Project’s theme “Floral and vegetal motifs on postcards from the beginning of the 20th century”
has been inspired by the postcards collection which belongs to the Prahova County Museum of History and
Archaeology. And why postcards? Simply because they have lost their importance as a fast communication
support compared to the new communication methods at a distance (SMS, WhatsApp, Twitter, Facebook, ecc.).
Also, constantly meeting school students, I have noticed that many of them do not know what a post card is.
Starting with this observation, we had the idea to bring to pupils’ attention the postcards and the stories behind
them.
And why images with flowers? Because flowers are “Earth’s smiles”, as Nestor Urechia used to say (in
the homonym book published in 1924) and we are always happy to see them. People use to say that flowers
have their own meaning and way. They are beauty, joy, pleasure, perfume but they are also useful remedies for
medical treatments.
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Fig. 1: Afişul expoziţiei „Florile, culorile”
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Fig. 2: Aspecte din timpul desfăşurării vernisajului expoziţiei „Florile, culorile”
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Rezumat
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova oferă spaţiul şi contextul pentru educaţia
nonformală şi un cadru ideal pentru dialog. În muzeu, elevii se pot detaşa de presiunea imediată care
se resimte în cadrul şcolii, interacţionând cu alte persoane cu rol educativ şi împărtăşind poveşti şi
experienţe.
Proiectul educaţional „Poveşti din lumea florilor” adresat copiilor din învăţământul preşcolar
şi primar (categoria de vârstă 5–8 ani), a fost desfăşurat în cadrul programelor de activităţi
extracurriculare şi pe perioada vacanţelor.
Scopul general al proiectului a fost acela de a imprima copiilor dorinţa de a şti cum să priveşti, dar
şi cum să păstrezi frumosul sub motto-ul „Floarea – podoabă neasemănată, de mâna lui Dumnezeu dată”.
Din rezultatele obţinute în urma acestui proiect educativ s-a evidenţiat faptul că utilizarea
artei ca metodă particulară de a spune poveşti cu ajutorul unui mediu vizual, a povestirii orale, a
jocului de rol şi a dramatizării în activităţile de educare, a dus la dezvoltarea mai multor deprinderi
cu un rol determinant privind dezvoltarea şcolară şi personală a copiilor.

Introducere
În ultimele decenii, muzeografii au regândit atât relaţia dintre instituţiile pe care le
reprezintă şi vizitatorii lor, cât şi rolul educaţional al muzeelor.
Activitatea educativă în cadrul muzeelor ar putea fi abordată şi organizată sub forma
unui program colaborativ de dezvoltare, orientând eforturile înspre reducerea distanţei care
există între cele două categorii de beneficiari/ parteneri (muzeul şi şcoala).
Cât timp acest program de colaborare este conceput ca o comunitate care facilitează
bunele practici, i se garantează implicit sustenabilitatea. Pe lângă acest lucru, colaborarea
cu profesorii şi preocuparea acestora din urmă pentru dezvoltarea profesională în cadrul
muzeelor prezintă un potenţial însemnat de extindere a unor relaţii comunitare colegiale.
Folosirea resurselor muzeale (conceperea sau utilizarea unei programe şcolare deja existente,
organizarea unor excursii şi evenimente programate sau derularea unor ateliere de lucru)
reprezintă o modalitate de abordare a colaborării şi de constituire a acestei comunităţi.
Muzeele locale, având resurse care se pot lega cu uşurinţă de standardele educative, pot oferi
un cadru pentru dialog şi cooperare [7].
Personalul muzeelor deţine cheia facilitării acestei interacţiuni. Cu toate acestea, este
necesar ca ei să fie la curent cu standardele educative naţionale şi să înţeleagă strategiile
practice de abordare a acestor standarde prin activităţi şi resurse muzeale. În efortul de a
întări această relaţie, este important ca educatorii din muzee şi profesorii să reflecteze asupra
rolului şi responsabilităţilor fiecarei părti. De asemenea, trebuie recunoscută şi acceptată
diferenţa dintre educaţia formală, cea nonformală şi cea informală.
De vreme ce profesorii cunosc mai îndeaproape potenţialul şi abilităţile elevilor lor, în
timp ce muzeografii sunt mai familiarizaţi cu munca şi activitatea de creaţie specifică acestor
instituţii, cele două părţi au foarte mult de învăţat una de la cealaltă.
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Educaţia în muzee, este inţeleasă ca o modalitate de a încuraja gândirea critică şi
participarea activă a elevilor în procesul de învăţare, într-un alt context decât cel prezentat
la clasă. Muzeul îngăduie interacţiuni cu vizitatorii fără ca dimensiunea educativă să
fie îndreptată către o „pedagogizare” excesivă. „Menirea educatorului de muzeu este de a
‚traduce’ obiectele şi contextele lor, de a le da un sens educativ, de a le transpune din obiecte
cu valoare materială în obiecte vii, care pot povesti” [10].
Materiale şi metode
Muzeografii au început să studieze şi să inoveze diverse modalităţi de sporire a
interesului vizitatorilor, din nevoia de adaptare la mediul şi cerinţele în schimbare. În aceste
condiţii, muzeele din România au început să introducă povestirea orală şi să pună accentul pe
necesitatea planificării activităţilor muzeale, astfel încât acestea să se adreseze şi să-i implice
activ pe vizitatori.
În această ordine de idei, cercetarea ce priveşte basmul/ povestea pentru copii (ca gen
literar) reprezintă un material prezentat în cadrul proiectului „Poveşti din lumea florilor”
adresat copiilor din învăţământul preşcolar şi primar, fiind desfăşurat în cadrul programelor
de activităţi extracurriculare şi pe perioada vacanţelor.
Basmul este o naraţiune fantastică fiind transmisă o lungă perioadă de timp pe cale
orală, dat fiind că la origini a reprezentat o poveste din folclor, fiind un gen literar care se
adresează copiilor. Spre deosebire de alte genuri literare, basmul/ povestea pentru copii
dispune de cel mai larg spectru de cititori.
Metodele educative folosite au fost: demonstraţia (se materializează în prezentarea
etapelor de lucru care au fost realizate în faţa copiilor), explicaţia (deţine rolul important
în transmiterea mesajului), conversaţia, povestirea, jocul de rol, observaţia, experimentul,
analiza produselor activităţii copiilor.
Descrierea proiectului
Muzeul oferă spaţiul şi contextul pentru educaţia nonformală şi un cadru ideal pentru
dialog. Această instituţie pune la dispoziţie un decor în care se pot deprinde bune practici şi
care oferă nenumărate oportunităţi de dezvoltare personală. În muzeu, elevii se pot detaşa
de presiunea imediată care se resimte în cadrul şcolii, interacţionând cu alte persoane cu rol
educativ şi impărtăşind poveşti şi experienţe. În acest cadru, elevii pot explora şi experimenta,
găsind noi posibilităţi de dezvoltare şcolară şi personală.
Muzeul oferă tururi, programe educative, organizează evenimente, derulează programe
şcolare cu scopul de a prezenta istoria zonei, recunoscând acest lucru drept parte din misiunea
lor educativă, precum şi din serviciul lor adus comunităţii locale [1].
Muzeul este o realitate vie, un mediu puternic de generare a produsului cultural ce
asigură un interes şi o receptivitate pe măsură [5].
Scopul general al proiectului a fost acela de a imprima copiilor dorinţa de a şti cum
să priveşti, dar şi cum să păstrezi frumosul sub motto-ul „Floarea – podoabă neasemănată,
de mâna lui Dumnezeu dată”.
De asemenea, prin acest proiect educativ am dorit: să stimulăm interesul copiilor
de a cunoaşte natura, precum şi interesul pentru poveşti şi cărţi; educarea capacităţii de
a comunica şi coopera cu membrii grupului din care face parte, stimularea şi dezvoltarea
creativităţii, sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la personajele din poveştile
învăţate; formarea deprinderii de a povesti.
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Etapele derulării proiectului:
Dintotdeauna, floarea a fost un obiect de cercetare, dar în primul rând de admiraţie şi
de contemplaţie, iar atributul care i se cuvine din plin este frumosul.
Proiectul a cuprins două etape cu activităţi distincte, introducându-i pe copii în
minunata şi magica lume a florilor şi a basmelor cu zâne despre care se spune că se năşteau
din flori şi se făceau oameni.
În prima etapă, le-am povestit copiilor că plantele au suflet. Trebuie doar să înveţe să le
privească şi ele vor răspunde. Le-am oferit exemple despre flori ce se regăsesc în credinţele
populare româneşti: plante îndrăgostite de soare: „Floarea-Soarelui”, „Cicoarea”; plante care
înfloresc noaptea – „Regina-Nopţii”; plante care aduc noroc – „Feriga”; plante miraculoase
de tipul „Iarba fiarelor”, care au puterea de a indica prezenţa comorilor şi care permit
deschiderea tuturor lacătelor şi ferecăturilor; plante care ne păzesc – „Usturoiul”; plante
vindecătoare ce compun farmacia şi bucătăria magică: „Tătăneasa”, „Leuşteanul”, „Urzica”;
plante care devin sfinte – „Salcia”; plante de dragoste – „Busuiocul”, care ar fi crescut dintr-o
iubire neîmplinită, [3] „Năvalnicul”; plante întâlnite în diverse obiceiuri şi practici: „Alunul”,
„Grâul”, „Mătrăguna”, „Pelinul”, „Sânzienele”. Multe dintre ele sunt cunoscute şi sub alte
nume legate de anumite personaje mitice sau de practicile în care sunt implicate: „Sânziene”,
„Drăgaice”, „Iarba fiarelor”, „Doamna Pădurii”, „Împăratul mirodeniilor”, „Iarba lui Tatin” [8].
Am preferat utilizarea denumirilor populare ale plantelor în locul denumirilor
ştiinţifice de origine latină, având în vedere vârsta copiilor (între 5 şi 8 ani). De asemenea,
până la 8 ani, copiii pot destul de greu să îşi menţină atenţia focalizată eficient mai mult de
15 – 20 de minute pentru o activitate şi cea mai bună modalitate de a le capta atenţia a fost
personificarea florilor, atât de frecvent întâlnită, ca modalitate de asociere a unui fenomen
natural, cu trasături sau acţiuni umane [4].
Sporirea eficienţei abordării copiilor s-a realizat folosind permanent mijloace
complementare de prezentare – respectiv prezentări power-point, ce au ajutat la formarea
unor imagini vizuale şi mentale, introducându-i pe copii în minunata lume a florilor.
De asemenea, am realizat o serie de aplicaţii practice ce au avut ca scop dezvoltarea
imaginaţiei, a gândirii, a spiritului de observaţie şi a gustului pentru frumos: flori din creioane
colorate; flori din paie de plastic pe care s-au lipit petale şi frunze din hârtie; zâne ale florilor
din mărgele din lemn şi sârmă pluşată; de asemenea, copiii au colorat flori din cartea Cristinei
Aoşan „Alfabetul plantelor medicinale” [2] (Fig. 4, 6).
De altfel, copiii adoră să deseneze şi, dacă analizăm produsele activităţii copiilor, dacă
le observăm arta cu atenţie, întelegem că desenele lor sunt în multe privinţe diferite de cele
ale adulţilor. Intuiţia îi ajută să inventeze metode unice de a face din arta lor un mijloc de
comunicare, mai degrabă decât un conţinut estetic.
Analizând desenul liber al copiilor, se poate observa că din majoritatea desenelor
nu lipsesc florile, arborii şi animalele. Florile apar în prim-plan, chiar dacă sunt desenate
într-o manieră primară sau sub forma unor modele oferite de ceilalţi: floarea cu 4–5 petale
şi cu frunze, prin aceasta înţelegând reproducerea naturii aşa cum o percepe retina. Deşi
respectarea proporţiilor ideale sunt ignorate de către copii în desenele lor, aceştia nu dau greş
în a spune poveşti prin lucrările lor artistice. În desenele lor, copiii pun accentul tocmai pe
povestea de conţinut (Fig. 7).
Acesta reprezintă o metodă particulară de a spune poveşti, cu ajutorul unui mediu
vizual. Copiii nu desenează doar ceea ce văd, ci exprimă în desen un cumul de simţuri,
percepţii, gânduri şi imaginaţie. Procesul elaborării lucrării este mult mai important decât
desenul în sine; prin urmare, desenul nu are doar menirea de a capta şi reda decorul, ci şi
starea de spirit şi povestea. Nu este de mirare faptul că desenele copiilor abundă în înţelesuri
şi poveşti.
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A doua parte a proiectului s-a bazat pe ceea ce numim „povestirea orală”. Tradiţia
transmiterii poveştilor pe cale orală este mai îndepărtată decât orice altă modalitate de a
spune poveşti; chiar înaintea apariţiei instrumentelor muzicale, oamenii se întâlneau pentru
a asculta istorisiri despre înaintaşii lor, întâmplări despre Univers, plante şi arbori, despre
oceane şi cer, despre toate creaturile care populează uscatul, apele şi aerul, toate fiind, de
fapt, entităţi cu care împărţim acest minunat Pământ.
În cazul nostru, basmul a reprezentat cea mai bună modalitate de a introduce povestirea
orală în cadrul proiectelor desfăşurate în muzeu, implicându-i activ pe copii. Este o călătorie
într-o altă lume, unde personajele sunt magice şi unde florile pot vorbi.
Copiii au fost fascinaţi de personajele fantastice ce alcătuiesc basmul, având drept
călăuză un autor român ce a trăit la sfârşitul secolului XIX –începutul secolului XX. Este
vorba despre prozatorul şi publicistul Nestor Urechia „ce nu este pe atât de popular, pe cât
merită neîntrecutul său talent de povestitor” [6].
Inginer de profesie şi în pararel profesor la Politehnică, Nestor Urechia (1866 – 1931) a
fost, timp de 25 de ani a fost un colindător fără seamăn al Carpaţilor, un admirator al naturii
ce a lăsat posterităţii faimoasele povestiri pentru copii: „Zânele din Valea Cerbului” (1904),
„Prietenele noastre păsările”, „Gâze (Poveşti din lumea insectelor)”, „Zâmbetele Pământului”
[9]. Toate aceste povestiri au ca scenă Valea Prahovei şi drept cadru Munţii Bucegi.
Odată cu povestirea orală, a intervenit şi jocul de rol, fiecare copil participant la proiect
primind un nume de floare şi un rol în cadrul scenetei „Într-o noapte fermecată”. Nu atât
de important a fost respectarea textului de bază, cât educarea capacităţii copiilor de a-şi
exprima liber trăirile, ideile, chiar dacă o fac utilizând texte gata construite.
Utilizarea jocului de rol şi a dramatizării s-au realizat folosindu-se costume populare,
accesorii şi echipamente adecvate acestora. Copiii şi-au interpretat rolurile cu entuziasm
şi plăcere, folosind gestica şi mimica, două elemente esenţiale în desfăşurarea cu succes a
dramatizărilor (Fig. 1, 2).
Concluzii
Din rezultatele obţinute în urma acestui proiect educativ s-a evidenţiat faptul că
utilizarea artei ca metodă particulară de a spune poveşti cu ajutorul unui mediu vizual, a
povestirii orale, a jocului de rol şi a dramatizării în activitaţile de educare, a dus la dezvoltarea
mai multor deprinderi la copii: de a exprima, prin produsele activităţii lor un cumul de
simţuri, percepţii, gânduri şi imaginaţie; de a se exprima corect; de memorare; de îmbogătire
a vocabularului, a capacităţii de a realiza mici dramatizări; de a povesti etc. (Fig.: 3, 5, 8).
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TALES FROM THE WORLD OF FLOWERS
(Abstract)
The History and Archaeology Museum in Prahova County provides both the physical space and the
proper context for non-formal education to take place, also being the ideal setting for instructive dialogue.
Within the museum, pupils do not need to cope with the pressure they usually feel while being in school and
they learn by sharing stories and experiences, as well as by interacting with various professionals, other than
their school teachers.
The educational project entitled “Tales from the world of flowers” addressed kindergarten and primary
school students (aged 5–8) and was carried out as part of extracurricular activity programmes or during interterm holidays.
The central aim of the project, namely rousing children’s desire to learn how to recognise and preserve
the beauty surrounding them, lies in the following motto: “The flower – most precious jewel, by hand of God
created”.
The results of this educational project underlined emphasized the fact that telling stories by means
of using visual techniques, arts and crafts, role-play and drama workshops led to developing skills of major
importance regarding pupils’ personal development and school evolution.
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Fig. 1, 2: Câteva momente surprinse în timpul desfăşurării activităţilor: Zâna cea senină – Ruja Rujulina;
Doamna Florilor, stând de vorbă cu slujitorii ei: Macul, Volbura, Neghina, Albăstreaua, Troscotul, Ştirul,
Aglica, Garofiţa, Mărgărita, Levănţica, Vindecuţa, Mărăcinele, Mătrăguna, Ciulinul, Leuşteanul, Sânziana.

Fig. 3: Expoziţia temporară „Zâmbetele pământului”

Fig. 4: Activitate practică: Zâne ale florilor
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Fig. 5: Afiş

Fig. 6: Activitate practică

Fig. 7: Desen liber

Fig. 8: Bucuria realizării proiectului
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Rezumat
Acest studiu se referă la posibilitatea creării unor punţi de legătură interdisciplinară între
geografie, literatură şi muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii, oferind un model de realizare a
unor situaţii de învăţare prin care pot fi valorificate informaţiile geografice din literatură. Elevilor
le deschide noi perspective de achiziţie şi actualizare a informaţiilor, precum şi de valorificare
a competenţelor dobândite într-un context interdisciplinar. Profesorilor le oferă, pe de o parte,
oportunităţi de relaţionare interdisciplinară, dar şi de perfecţionare, iar pe de altă parte, de aplicare
practică şi experimentare concretă a situaţiilor de învăţare teoretice parcurse, împreună cu elevii, în
sălile de curs. Sunt prezentate pe scurt avantajele unei abordări interdisciplinare, fiind remarcată
tendinţa de organizare interdisciplinară a conţinuturilor învăţării ca fiind o constantă a politicii
curriculare din ultimele decenii, iar apoi sunt propuse, ca model, patru studii de caz prin care poate
fi valorificată informaţia geografică prezentă în unele opere literare. Muzeele cu specific de ştiinţe
ale naturii reprezintă o şansă pentru ca elevii să poată identifica, într-un context specific, elementele
biopedogeografice întâlnite în lucrările parcurse.

Preambul
Muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii au menirea, alături de „colectarea, păstrarea,
restaurarea, cercetarea şi expunerea obiectelor” specifice (cf. Raluca Andrei, 2005, p.109)
[1], de a se constitui într-un context favorabil, dar şi un mijloc de instruire/învăţare/formare
a elevilor şi perfecţionare profesională a cadrelor didactice (prin crearea unor oportunităţi şi
medii de învăţare specifice). Studiul de faţă propune un alt model de realizare a dezideratelor
educaţiei interdisciplinare, atât în învăţământul gimnazial cât şi în cel liceal, prin identificarea
şi valorificarea informaţiei geografice din literatură, care favorizează implicarea activă a
elevilor în situaţii creative inedite de învăţare, importanţa muzeelor cu specific de ştiinţe ale
naturii în oferirea suportului informal şi formal neputând fi neglijată.
Interdisciplinaritatea, o necesitate a educaţiei moderne
Afirmam, într-un studiu anterior (vezi Hadrian-V. Conţiu, Andreea Conţiu, 2014,
pp.18–20 ş.u.) [5], că, în ceea ce priveşte educaţia tinerilor şi conţinuturile învăţării, trebuie
remarcată tendinţa de organizare interdisciplinară, aceasta reprezentând o constantă
firească a politicii curriculare din ultimele decenii, precum şi necesitatea reconsiderării
funcţiei educative a muzeelor, ca o cerinţă firească a educaţiei moderne. Conceptul de
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interdisciplinaritate, apărut ca o necesitate a depășirii graniţelor (artificiale) între diferite
domenii şi a unei educaţii integrate, reprezintă o modalitate de organizare curriculară care
depăşeşte zona conţinuturilor, vizând zona de metode/atitudini, printr-o abordare specifică,
interdisciplinară (sunt ignorate limitele stricte ale unei discipline şi pot fi realizate competenţe
specifice de ordin mai înalt – capacităţi metacognitive). Abordarea interdisciplinară
oferă, aşadar, o serie de avantaje, cum ar fi: fundamentarea învăţării ancorate în realitate
şi favorizarea viziunii globale, oferind o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor
studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ, facilitarea contextualizării şi aplicarea
cunoştinţelor şcolare în diferite situaţii de viaţă (contexte), decompartimentarea şi reducerea
tentaţiei integralismului în ceea ce priveşte formarea noţiunilor şi reprezentărilor. Printr-o
utilizare excesivă însă, prezintă riscul strecurării de lacune, al superficialităţii şi al lipsei de
rigoare în demersul cognitiv (cf. A. Ardelean, O. Mândruţ, coord., 2012, pp.57–58; Tatiana
Bradu, 2013, pp.259–260; H.V. Conţiu, Andreea Conţiu, 2014, p.18) [2], [4], [5].
Accentuând importanţa şi necesitatea unei relaţii strânse dintre şcoală şi muzeu,
Salvatore Sutera, de la Muzeul de Ştiinţă şi Tehnologie „Leonardo da Vinci” din Milano (cf.
Maria Xanthoudaki, ed., 2003, p.9) [11], afirmă că şcolile reprezintă o categorie de public
muzeal deosebit de importantă, datorită utilităţii imediate a muzeului ca resursă extracurriculară care ajută la facilitarea învăţării, profesorul văzând educaţia în cadrul muzeelor
ca pe un instrument important de îmbogăţire a proiectelor didactice; de asemenea, vizita la
muzeu poate oferi soluţii legate de înţelegerea conceptuală, de învăţarea prin descoperire sau
de probleme de amplasament (unele experimente nu pot avea loc cu uşurinţă în clasă), iar
cultura ştiinţifică şi tehnică, cu impact deosebit de puternic în rândul tinerilor (prin jocuri
video, muzică sau produse high-tech) este adesea generată nu numai în cadrul şcolii, ci şi
în alte contexte (pentru aspecte legate de optimizarea relaţiei dintre şcoală şi muzeele cu
specific de ştiinţele naturii (vezi şi H.V. Conţiu, Andreea Conţiu, 2014, pp.19–20) [5].
Trebuie să mai spunem că, deşi abordările interdisciplinare reprezintă o necesitate a
educaţiei moderne, legătura dintre geografie şi literatură este una puţin explorată şi exploatată
(citeşte: valorificată). Relaţia este una biunivocă: pe de o parte, multe opere literare oferă un
bogat material (informaţional) geografic extrem de plastic şi sugestiv, care familiarizează
cititorul cu realităţile environmentale ale firului narativ şi pot realiza practic o introducere
în studiul geografiei ca ştiinţă (chiar dacă, în unele cazuri, ficţiunea distorsionează adevărul
geografic), iar pe de altă parte, realitatea geografică, la rândul ei, prin trăsăturile specifice,
constituie/ poate constitui o sursă de inspiraţie literară de netăgăduit. În legătură cu acest
aspect, prof. Kenneth Mitchell prezintă elocvent această legătură naturală: „literatura, ca de
altfel toate artele, reprezintă, în ultimă instanţă, o reflexie şi o ilustrare a peisajului care le-a
produs” (W. E. Mallory, P. Simson-Housley, 1987, p.23) [8]. Limbajul literar şi cel geografic
sunt aşadar mai mult decât compatibile, o astfel de abordare interdisciplinară conducându-i
pe elevi la ideea că „împreună, geografia şi literatura, au relevanţă şi în afara clasei” (Susan E.
Hume, 1996; http://www.ericdigests.org/1996–4/high.htm) [7].
Valorificarea informaţiei geografice din literatură
În urma discuţiilor purtate cu elevii (atât cu cei din clasele gimnaziale, cât şi cu cei din
clasele liceale) s-au putut desprinde următoarele observaţii:
– elevii nu fac legătura între disciplinele studiate; ei privesc fiecare disciplină (materie
de studiu) într-un sens strict, delimitând-o de celelalte (o concep ca pe un sistem închis, fără
intrări şi ieşiri);
– lipsesc legăturile (relaţiile necesare) dintre ceea ce învaţă elevii la şcoală şi lumea
reală; ei nu reuşesc să observe corect complexitatea lumii înconjurătoare şi în consecinţă este
micşorată capacitatea de adaptare la viaţă;
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– se împiedică de limitele invizibile cu care s-au obişnuit şi nu reuşesc să vadă întregul;
– văd şcoala ca pe o obligaţie, nu ca pe ceva util;
– citesc foarte puţin sau deloc şi nu văd importanţa cititului;
– nu fac diferenţa între tipurile de literatură;
– citesc o literatură facilă (de calitate îndoielnică, care mai mult îi încurcă decât îi ajută
să se găsească pe ei aşa cum sunt şi să se accepte, fără dorinţa de a evada într-o lume „paralelă”
realităţii...);
– sar peste paragrafele din literatură care descriu peisaje sau stări sufleteşti şi urmăresc
doar acţiunea, pierzând o şansă de a-şi îmbogăţi vocabularul şi cultura.
În contextul unei lumi în care cititul reprezintă, pentru mulţi elevi, o corvoadă, o
obligaţie şcolară, este important să-i ajutăm să vadă (să conştientizeze, să descopere) şi alte
aspecte legate de literatură, respectiv să identifice şi să valorifice un tip de informaţie specifică
– cea geografică. Pentru mulţi dintre ei, indiferent de vârstă, descoperirea unor lucruri noi
se realizează prin joc (W. Wundt, Etica, 1887: „Jocul este copilul muncii”). Pentru a observa
mai uşor legăturile dintre literatură şi geografie, le putem propune elevilor să descopere
elemente legate de mediu, parcurgând unele creaţii literare clasice (de exemplu: „ursul
păcălit de vulpe”, de Ion Creangă, „lacustră”, de George Bacovia etc.). În acest fel, vor reţine
mai uşor descrierile diferitelor tipuri de mediu. Acest tip de joc se poate aplica şi în cadrul
altor discipline: de exemplu, pentru astronomie, se poate citi poezia lui Mihai Eminescu „la
steaua”; pentru istorie, tot de acelaşi poet, „Scrisoarea III”, „Neamul Şoimăreștilor” de Mihail
Sadoveanu sau „Hora de la Plevna” de Vasile Alecsandri; pentru religie, poezia „În grădina
Ghetsimani” de Vasile Voiculescu; pentru educaţie plastică, poezia „Miezul iernii” de Vasile
Alecsandri (după care se pot realiza diferite tablouri) etc.
Munca elevilor va fi cuprinsă într-un portofoliu, care va fi evaluat de către profesor,
alături de elevii clasei. Acesta ar putea să cuprindă următoarele elemente:
1) Lectura unei opere literare (poezie, roman, nuvelă, povestire) – aleasă astfel încât să
corespundă cerinţelor de mai jos.
2) Prezentarea contextului istoric reliefat de opera literară sau realizarea legăturii dintre
subiectul operei şi realitatea istorică (minim o pagină, în format A4, scrisă de mână).
3) Selectarea conţinutului geografic al operei (fragmente) şi reproducerea lui (lor) –
scris de mână, pagini format A4.
4) Prezentarea tipurilor de medii şi peisaje, precum şi a hazardelor naturale şi antropice,
identificate în text.
Vor fi avute în vedere următoarele:
– pentru medii şi peisaje: denumirea tipului de mediu, localizare, climă (temperaturi,
precipitaţii, vânturi), vegetaţie, faună, soluri, activităţi antropice, tipuri de peisaje;
– pentru hazardele naturale şi antropice: localizare, descrierea fenomenelor extreme,
imagini.
5) Construirea unor hărţi politice ale timpului în care se produce acţiunea (unde e
cazul).
6) Construirea unor hărţi care să urmărească diferitele locuri unde are loc acţiunea
cărţii.
Notă: Portofoliul poate să fie structurat utilizându-se folii transparente cuprinse
într-o mapă potrivită şi trebuie să cuprindă:
– la început, o foaie de titlu (A4) pe care să fie trecute: numele/datele de identificare ale
unităţii şcolare (sus, centrat, majuscule), cuvintele PORTOFOLIU* GEOGRAFIE* CLASA...
(la mijloc), dedesubt titlul portofoliului: „Valorificarea informaţiei geografice din literatură”,
apoi numele şi prenumele elevului, clasa (în dreapta, jos), numele şi prenumele profesorului
coordonator (în stânga, jos).
– cuprins (a doua foaie).
49

Andreea CONŢIU, Hadrian-V. CONŢIU

– conţinutul (vezi elementele componente de mai sus).
– bibliografie, redactată corect din punct de vedere ştiinţific (la sfârşit); de exemplu:
Conţiu, Andreea (2011), Axele de gravitaţie regională ale Târnavelor, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (în cazul autorilor de sex masculin, se trece/trec doar
iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor); dacă sunt mai mulţi autori, aceştia se trec unul
după altul, despărţiţi de virgule, iar în cazul în care sunt peste patru sau lucrarea are autori
necunoscuţi, se vor utiliza, în loc de numele autorilor, ***; pentru link-uri, comenzile copypaste. Este recomandat fontul Times New Roman, caractere de 12, la un rând, format A4,
justify.
Pentru a desprinde şi valorifica elemente geografice din literatura română, propunem,
ca model, patru studii de caz, care pot constitui, fiecare, proiecte de sine stătătoare/ situaţii
de învăţare (am inclus, pentru diversitate, atât poezii, cât şi nuvele sau romane):
a. ursul păcălit de vulpe, de Ion Creangă [6];
b. Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu [9];
c. lacustră, de George Bacovia [3];
d. Moromeţii, de Marin Preda [10].
a. Ursul păcălit de vulpe, de Ion Creangă
În prima parte a proiectului, elevii vor citi întreaga lucrare. Pe parcurs vor extrage
fragmente care să conţină elemente legate de componentele mediului (de pildă, poziţia
geografică, clima, vegetaţia, fauna, solurile, intervenţia antropică). Mai jos sunt prezentate
două fragmente (pentru exemplificare) [6]:
„după ce hoaţa de vulpe a aruncat o mulţime de pește pe drum, bine...șor! sare și ea din
car și, cu mare grabă, începe a strânge peștele de pe drum. după ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl
duce la bizuina sa și începe a mânca, că ta...re-i mai era foame!
Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul.”
„du-te desară la băltoaga cea din marginea pădurei [...]”
În a doua etapă, elevii, pe baza cunoştinţelor pe care le deţin, vor identifica tipul de
mediu. Din fragmentele de mai sus se poate extrage următorul aspect: datorită faptului că
apar trei elemente clare, pădurea, vulpea şi ursul, se poate deduce că, în poveste, mediul în
care se petrece acţiunea este cel al pădurilor de foioase din zona temperată.
În a treia etapă, elevii vor căuta informaţii în plus despre acest tip de mediu, ca în
exemplul de mai jos (pe scurt):
Mediul pădurilor de foioase: poziţia pe Glob: 40–60° lat. N şi S; regiuni caracteristice:
V. Europei, E. Americii de Nord, E. Asiei, America de Sud; clima: temperată; vegetaţia: formată
din păduri ale căror arbori îşi pierd foliajul în anotimpul rece (precum: gorun, stejar, fag,
carpen, tei, mesteacăn, frasin, arin, corn, sânger, porumbar, măceş etc.); fauna: formată din
căprioare, vulpi, lupi, iepuri, pisici sălbatice, mistreţi etc.; păsări: ciocănitoare, cinteze, ciori,
vrăbii etc.; solurile: din categoria (argi)luvisolurilor; intervenţia antropică: masivă, remarcată
prin defrişări pe mari suprafeţe.
Datorită importanţei deosebite pe care o are pădurea, se va discuta şi despre rolul pe care
îl joacă aceasta în economie, respectiv funcţiile pădurii, iar pentru că povestea se desfăşoară
într-un spaţiu românesc, se poate aduce în discuţie evoluţia suprafeţelor forestiere în spaţiul
ţării noastre de-a lungul timpului.
În final, elevii vor prezenta rezultatele muncii lor în faţa clasei şi a profesorului de
geografie. Pentru că proiectul are un caracter interdisciplinar, prezentarea se poate face în
cadrul unui concurs, cu participarea, în calitate de evaluatori, a profesorilor de geografie,
limba română şi biologie.
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Fig. 1. Legătura dintre literatură, geografie şi muzeul de ştiinţe ale naturii

Pentru a veni în sprijinul elevilor claselor a XII-a, care urmează să susţină examenul
de Bacalaureat, se pot da ca lecturi, fragmente (lucrări) din bibliografia obligatorie pentru
examenul de la limba şi literatura română.
Legătura dintre literatură, geografie şi muzeul de ştiinţe ale naturii se poate realiza
prin vizitarea muzeului pentru a observa diferite exponate ale unor animale care trăiesc în
pădurea de foioase, ale unor plante sau chiar observarea unor diorame în care este reprodus
un fragment dintr-o pădure de acest gen. Această vizită se poate face atât înainte de proiect,
cât şi în timpul acestuia.
b. Fram, ursul polar, de Cezar Petrescu
Pentru a uşura explicarea, s-a realizat o schiţă în care, în oglindă, se află câteva fragmente
din carte cu conţinut geografic [9] şi caracterizarea tipului de mediu polar.
Pornind de la această poveste pot fi prezentate, folosind diferite fragmente din textul
literar, medii antropice (oraşele prin care trece circul), antropizate (locuinţele de tip iglu) şi
naturale (mediul polar).
Uneori, citind anumite cărţi, elevii întâmpină dificultăţi în înţelegerea anumitor cuvinte
(pe care nu le cunosc). Ei pot fi învăţaţi, în acest caz, să utilizeze dicţionarele; de exemplu:
IGlÚ, igluuri, s.n.: colibă făcută din blocuri de gheaţă sau zăpadă, construită de eschimoşi în
regiunile polare; din fr. iglou (https://dexonline.ro/definitie/iglu, acc. în 17 septembrie 2015;
vezi şi DEX, 1996) [13].
Se pot adăuga imagini reprezentative din cadrul muzeelor de ştiinţe ale naturii.
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1.Polul Nord
geografic

„IX. În ostrovul pustiu de la capătul
Pământului
Insula
era
înaltă,
stâncoasă,
înfiorător de pustie, acoperită de
nămeţi şi de gheţuri.

2.Polul Nord
magnetic
Relieful arctic: ghețuri și nămeți,
țărmuri crenelate, stânci golașe

Prin pojghiţa sticloasă a sloiurilor
străbăteau pe alocuri piscurile rare
de piatră.”
„X. Cea dintâi întâlnire

Clima polară este aspră,
temperaturile sunt joase (sub 0
gr. C), vânturi polare puternice,
precipitațiile sunt sub formă de
ninsoare ,viscol de lungă durată

Un viscol năprasnic s-a iscat din
senin.[...]
Depărtările din miazănoapte au
slobozit norii vineţi, vântul cu
chiote, troienele rostogolite în albe
talazuri. În câteva ceasuri nu s-a
mai cunoscut cer de pământ,
gheţuri de ape. [...]

Fauna: foci, urși polari, morse

Foca se scufundă, bătu apa cu
înotătoarele ciunge.”

Vegetație puțină: mușchi, licheni
Solurile- lipsesc

Fig. 2: Reprezentările, în oglindă, ale unor fragmente din carte şi caracterizarea succintă a mediului polar

Mediul polar si subpolar
Iglu
https://www.google.ro/search?q=iglu&espv=2 &biw=1 0 2 4 &bih=5 0 9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nk9 VVLe_JcuR7 Aao3 4 CwAQ&sqi=2 &ved=0 CB0 QsAQ#tbm=isch&q=eschimosi&revid=4 5 6 7 4 14 01 &f acrc=_&i
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Sculpture made of ivory, wood, plaster
Attributed to Etuangat Aksayook
From Pangnirtung, Baffin Island
Dating to 1940-1942
997.22.60.1-19

http://www.rom.on.ca/ivory/domesticlife_page2b_1.php

Muzeul Antipa, dioramă

http://www.antipa.ro/en/categories/35/pages/69

Fig. 3: Iglu-uri şi animale specifice mediului polar şi subpolar

c. Lacustră, de George Bacovia
Se vor realiza aceleaşi etape de mai sus: lecturarea şi extragerea fragmentelor cu
conţinut geografic, caracterizarea tipului de mediu şi prezentarea proiectului. Mai jos este
redată poezia [3]:
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de-atâtea nopţi aud plouând,
Aud materia plângând...
Sunt singur, și mă duce un gând
Spre locuinţele lacustre.

un gol istoric se întinde,
Pe-aceleași vremuri mă găsesc...
Şi simt cum de atâta ploaie
Piloţii grei se prăbuşesc.

Şi parcă dorm pe scânduri ude,
În spate mă izbește-un val Tresar prin somn și mi se pare
Că n-am tras podul de la mal.

de-atâtea nopţi aud plouând,
Tot tresărind, tot așteptând...
Sunt singur, și mă duce-un gând
Spre locuinţele lacustre.

Tipul de mediu descris în poezie este cel lacustru umanizat. Acesta se găseşte, de
exemplu, în Polinezia, Cambodgia, Venezuela, Benin, Hong Kong… Casele sunt construite pe
piloni pentru a face faţă inundaţiilor frecvente. Deplasarea dintre ele sau legătura cu malul
instabil se face cu ajutorul unor bărci sau pe poduri („Că n-am tras podul de la mal”). Aceste
locuinţe sunt insalubre datorită mucegaiului şi igrasiei („Piloţii grei se prăbușesc”).

Cambodgia
http://www.spatiulconstruit.ro/articol/cinci-locuri-cu-case-lacus tre- object_ id=12001

https://www.google.ro/search?q=harta+lumii&espv=2&biw=1024&bih=509&tbm=is ch&imgil=MjxhG1ySbiJglM%253A%253BBQqOIINgSctAgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
www.deco-perete.ro%25252Fcumpara%25252Ffototapet- harta-lumii302310&source=iu&pf=m&fir=MjxhG1ySbiJglM%253A%252CBQqOIINgSctAgM%252C_&usg=__MWP0pDSzNG_uHFVhQhU83qPcs Uc%3 D&ved=0CCcQyjc&ei= oLtXVPOtGcqfyATu24B
w#facrc=_&imgdii=_&imgrc=K8tmhGGgOJUVeM%253A%3BF0Hal5SozmOWHM%3Bhttp%253A%252F%252Finspirel.ro%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F02%252FHARTA_FIZICA_A_LUMII.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Finspirel.ro%252Fprodus %252Fharta-fizica-lumii%252F%3B600%3 B384

Benin
http://www.spatiulcons truit.ro/articol/cinci- locuri-cu-case- lacus tre-object_ id=12001

Fig. 4: Localizarea pe harta fizică a lumii a două regiuni în care se găsesc
medii lacustre umanizate (din Cambodgia şi Benin)

Mediul specific Cambodgiei este musonic, iar în partea de sud a statului Benin este
tropical umed.
Pentru a îmbogăţi volumul de cunoştinţe al elevilor se pot adăuga alte informaţii
geografice, cum ar fi: „există şi alte regiuni în care oamenii şi-au construit casele pe piloni.
Un exemplu în acest sens este Veneţia. Locuinţele din acest oraş sunt situate într-o lagună
maritimă. Aceasta s-a format prin închiderea parţială cu cordoane de nisip a unor golfuri, de
curenţii maritimi”. În cadrul muzeelor de ştiinţe ale naturii se pot vedea diferite animale care
trăiesc în mediile acvatice.
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Fig. 5. Diferite diorame în care sunt prezentate animale ce trăiesc în mediu lacustru
(Muzeul de Ştiinţe ale Naturii din Târgu-Mureş) sau maritim (Muzeul Antipa)

Fig. 6: Localizarea a trei muzee din România: Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
Târgu-Mureş, Muzeul Antipa şi Muzeul Judeţean Argeş
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d. Moromeţii, de Marin Preda
„În Câmpia Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial. Câmpul
avea cu oamenii nesfârşită răbdare; viaţa se scurgea aici fără conflicte mari. Era începutul
verii. Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp” (fragment din volumul I) [10].
Din fragmentul de mai sus se desprinde faptul că este vorba de un mediu de stepă.
Acesta se caracterizează prin:
– Răspândire: poziţia pe Glob – 40–60° lat. N şi S. Regiuni caracteristice: E. Europei
-pustă, bărăgan, stepă, America de N – prerii, America de S – pampas, Asia – stepă, S. Africii
– veld, Noua Zeelandă. Zona de Stepă a României cuprinde o mare parte a Dobrogei, estul
Munteniei şi sud-estul Moldovei.
– Clima: temperat continentală.
– Vegetaţia: flora este dominată de graminee şi de plante cu rizomi (care se dezvoltă
rapid după ce apar condiţii favorabile), dar şi din tufărişuri şi plante spinoase. Exemple:
Avena sativa – ovăz, Salvia officinalis – salvie, Obione verrucifera – colilie, Eryngium planum
– spinul vântului.
– Fauna: rozătoare: hârciog, popândău, şoarece-de-câmp; iepuri; lupi; păsări: ciocârlie,
dropie, graur, privighetoare…
– Solurile: cele mai fertile, din categoria cernoziomurilor şi castanoziomurilor.
– Intervenţia antropică: masivă, o mare parte din suprafeţe fiind transformate în
terenuri agricole.
Concluzii
Cadrele didactice au responsabilitatea de a-i ajuta şi determina pe elevi să gândească,
să facă legături profunde, să se raporteze corect la realităţile vieţii. De aceea, este necesară
o pregătire temeinică (şi) interdisciplinară. Fără nici o îndoială, literatura poate fi o resursă
extraordinară dacă este folosită corespunzător. Ea poate fi poarta de acces spre alte ramuri
ale cunoaşterii, poate deschide orizonturi largi (bineînţeles, dacă e de calitate; dacă nu, poate
arunca copilul într-o beznă profundă...). Profesorii trebuie să-i îndrume, să-i ajute pe elevi
să se descurce în hăţişul cărţilor existente. De aceea, ar trebui să existe o colaborare deschisă
între cadre didactice de diferite specializări. Pentru orele de geografie, este de un real folos
atât abordarea interdisciplinară (care facilitează o percepţie complexă a realităţii geografice),
cât şi colaborarea cu muzeele de ştiinţe ale naturii, elevii având astfel şansa de a observa,
vizual şi chiar auditiv, uneori, diferite tipuri de medii, prin exponatele şi dioramele existente.
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CAPITALIZATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION FROM LITERATURE – A CHANCE
FOR THE OPTIMIZATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOLS AND THE
MUSEUMS OF NATURAL SCIENCES
(Abstract)
This study refers to the possibility of creating interdisciplinary bridges between geography, literature
and natural sciences museums, offering an embodiment of learning situations through which geographic
information gained through literature can be used. New perspectives of acquisition and actualization of
information become available for students, as well as of using the gained competences in an interdisciplinary
context. Opportunities for interdisciplinary relationing and perfecting become available for teachers, but also
for practical application and practical experimentation of theoretical learning situations covered, along with
the students, in classes. The advantages of an interdisciplinary approach are briefly presented, with a tendency
of interdisciplinary arrangement of learning content being remarked as being a constant of the curricular
policy in the last decades, followed by four case studies being proposed, as models, through which geographic
information present in some literary works can be showcased. Natural Sciences museums are a chance for
students to be able to identify, in a specific setting, biopedogeographic elements met in covered literary works.
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Rezumat
Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Regiunii Porţilor
de Fier, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, a desfăşurat, în incinta
hipermarketului Cora Drobeta, activităţi interactive cu tema: Parcul Natural Porţile de Fier – arie
naturală protejată, având ca scop promovarea principiilor ecologice şi o educaţie ecologică privind
tânăra generaţie. Participanţii la aceste activităţi au fost elevi de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu”
(Orşova), de la Şcoala Gimnazială „Petre Sergescu” (Drobeta Turnu Severin) şi de la Colegiul Tehnic
de Transporturi Auto (Drobeta Turnu Severin).
Contextul vizual al lecţiilor interactive l-a reprezentat fotoexpoziţia „Clenodii florale din
defileul Porţile de Fier”, ce cuprinde fotografii cu elementele naturale din Parcul Natural Porţile de
Fier, însoţite de texte explicative cu informaţii privind flora ocrotită din această arie protejată, iar cel
auditiv a fost reprezentat de informaţiile primite de la specialiştii Secţiei Ştiinţele Naturii.
Toate activităţile interactive dedicate Zilei Mediului din anul 2014 au avut aceeaşi temă, dar
nivelul de vârstă şi de pregătire al participanţilor a impus desfăşurarea lor diferenţiat. Scopul acestor
activităţi a constat în descoperirea zonelor bogate în floră şi faună protejate, de fapt a celor care au
fost declarate rezervaţii (zone protejate) şi incluse ulterior în arealul Parcului Natural Porţile de
Fier.
Metodele utilizate, cât şi contextul vizual şi auditiv au stimulat copiii, indiferent de vârstă
şi nivel de pregătire, să descopere informaţii relevante despre patrimoniul natural deosebit de
bogat, dar în acelaşi timp unic, al Parcului Natural Porţile de Fier, precum şi „reconstituirea” hărţii
biodiversităţii acestei arii naturale protejate.

Introducere
Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie în peste 100 de ţări
şi este considerată principalul eveniment ecologic, de informare publică şi de acţiune al
Programului pentru Mediu al Naţiunilor Unite. Tema Zilei Mondiale a Mediului din anul
2014 s-a referit la schimbările climatice, iar logo-ul sub care s-au desfăşurat evenimentele a
fost: „Ridicaţi vocile, nu nivelul mării!”.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Regiunii
Porţilor de Fier, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, a desfăşurat,
în incinta hipermarketului Cora Drobeta, o serie de activităţi interactive pe teme de protecţia
mediului, având ca scop promovarea principiilor ecologice şi o educaţie ecologică privind
tânăra generaţie. Desfăşurarea activităţilor în locuri neconvenţionale este justificată şi de
faptul că Muzeul Regiunii Porţilor de Fier se află din anul 2010 în reabilitare prin proiectul
„Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii Porţillor de Fier și valorificarea lui ca produs
turistic”. Scopul proiectului este dezvoltarea turismului în judeţul Mehedinţi prin integrarea
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patrimoniului cultural de valoare europeană al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în circuitul
turistic şi cultural intern şi internaţional.
Participanţii la aceste activităţi interactive cu tema: Parcul Natural Porţile de Fier – arie
naturală protejată au fost elevi de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” (Orşova), de la Şcoala
Gimnazială „Petre Sergescu” (Drobeta Turnu Severin) şi de la Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto (Drobeta Turnu Severin).
Materiale şi metode
Pentru realizarea lecţiilor interactive organizate de Ziua Mediului 2014 s-au folosit
posterele înrămate şi etalate pe şevalete ale fotoexpoziţiei „Clenodii florale din defileul Porţile
de Fier”. Acestea conţin fotografii cu elementele naturale din Parcul Natural Porţile de Fier
şi texte explicative cu informaţii privind flora ocrotită din această arie protejată. Observarea
plantelor cu ajutorul fotografiilor oferă posibilitatea unei cunoaşteri detaliate a acestora, a
mediului lor natural şi a măsurilor care se iau pentru protecţia lor.
Participanţii la activităţile pe teme de mediu au fost: clasa a IX-a cu vârsta cuprinsă
între 15–16 ani şi nivel de pregătire mediu; clasa 0 cu vârsta cuprinsă între 6–7 ani şi nivel de
pregătire ridicat; clasa a XI-a cu vârsta cuprinsă între 17–18 ani şi nivel de pregătire scăzut.
Astfel că, metodele au fost adecvate grupei de vârstă şi nivelului de pregătire al copiilor.
Limbajul folosit a fost facil, atractiv, participativ pentru stimularea creativităţii şi
activităţile au fost concepute astfel încât să fie cât mai atractive pentru elevi.
Contextul vizual şi auditiv al lecţiilor interactive
Înainte de a descrie activităţile interactive cu tema propusă, considerăm necesară
prezentarea succintă a Parcului Natural Porţile de Fier şi a fotoexpoziţiei „Clenodii florale din
defileul Porţile de Fier”, contextul vizual şi auditiv al acestor lecţii interactive. Astfel, activităţile
au un fundament ştiinţific şi eficienţa transmiterii informaţiilor este mult mai mare.
Parcul Natural Porţile de Fier. Între Baziaş şi Gura Văii, Dunărea parcurge una dintre
regiunile cele mai interesante din punct de vedere geologic. Pe parcursul celor aproape 150
km, de la intrarea în munţi şi până la ieşire, nu numai specialistul geolog, ci şi turistul şi orice
amator au ocazia să remarce filele unei istorii care s-a scris în sute de milioane de ani. De
fapt, Defileul Dunării reprezintă o deschidere naturală de proporţii, în care se poate observa
trecutul geologic al întregii regiuni (Diaconu, 2001).
Parcul Natural Porţile de Fier se află situat în partea de sud-vest a României, la frontiera
de stat cu Serbia, având o suprafaţă de 115655 ha, ocupând parţial teritorii aparţinând
judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi.
Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone
Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică
pot fi valorificate în condiţiile păstrării nealterate a tradiţiilor, iar îmbunătăţirea calităţii
vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, desfăşurate în
armonie cu natura.
Diversitatea habitatelor a favorizat o floră şi faună bogată şi variată, reprezentată
prin numeroase specii de plante, peşti, reptile, păsări şi mamifere, rare în restul Europei,
ce se dovedesc a fi foarte importante pentru echilibrul ecologic. Această zonă este cea mai
importantă zonă a României din perspectivă geologică, cu trăsături unice din punct de vedere
morfologic, paleontologic şi structural.
Conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier
58

Activităţi interactive pe teme de protecţia mediului la Secţia Ştiinţele Naturii

există 14 zone naturale protejate de interes naţional declarate prin hotărâri şi decizii ale
Consiliilor Judeţene Caraş-Severin şi Mehedinţi, între anii 1973 şi 1994, excepţie făcând
locul fosilifer Bahna, declarat în 1955 printr-o hotărâre la nivel ministerial. La acestea se
adaugă 4 arii naturale protejate constituite conform Hotararii Guvernului nr. 2151/2004.
Relieful Parcului Natural Porţile de Fier apare ca o reflectare a structurii geologice şi a
alcătuirii petrografice, constituind elementul polarizant al interesului turistic. Diversitatea
litologică (roci cristaline, magmatice şi sedimentare) a dus la individualizarea unui peisaj foarte
complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele Dunării, creste şi abrupturi calcaroase,
chei, peşteri, cascade, forme de relief vulcanice-Trescovăţ, depresiuni, etc.) (Popa, 2003).
Încă din primele decenii ale secolul al XIX-lea, bogăţia florei descoperită de prestigioşi
botanişti au conferit Defileului Dunării binemeritatul prestigiu de unicat floristic european.
Diversitatea şi unicitatea floristică a versanţilor abrupţi din zona Cazanelor Dunării atrage
permanent atenţia unor specialişti în domeniu, favorizând dezvoltarea turismului ştiinţific
(Matacă, 2005).
Elementele faunistice ale parcului sunt la fel de diversificate, majoritatea speciilor
de reptile, amfibieni şi păsări, fiind protejate la nivel naţional şi internaţional (Călinescu,
Iana, 1964). Dintre acestea amintim: scorpionul, salamandra, broasca ţestoasă de uscat,
şarpele de sadină, vipera cu corn, specii de lilieci, de păsări etc. Situaţia zonelor umede şi a
componenţei avifaunei parcului sunt urmare a creării barajului de la Porţile de Fier I, care
a determinat apariţia de noi zone umede, reprezentând habitate pentru păsările acvatice şi
limicole. Un număr mare de păsări acvatice pot fi observate în perioada de iarnă-primăvară
pe suprafaţa lacului şi în zonele umede limitrofe acestuia: cormorani, stârci, egrete, raţe, etc.
Dintre insecte, fluturii sunt cele mai atractive fiinţe întâlnite în parc.
Vechimea populării acestui spaţiu, precum şi importanţa strategică deosebită au permis
apariţia şi menţinerea unor obiective culturale de importanţă naţională sau regională: ruinele
şi biserica Mănăstirii Vodiţa, Mănăstirea Sf. Ana, Mănăstirea Mraconia, Catedrala românocatolică din Orşova, Cetatea Tri Kule, Cetatea Ladislau, Cetatea şi aşezarea dacică din satul
Divici, Peştera Gaura Chindiei II, Peştera Veterani.
Remarcabile pentru acest spaţiu sunt Colecţia de icoane şi obiecte religioase Eşelniţa,
Colecţia etnografică Eşelniţa, Muzeul Etnografic şi Arheologic Gârnic şi Muzeul Hidrocentralei
Portile de Fier I. În majoritatea localităţilor din Parcul Natural Porţile de Fier se desfăşoară
anual manifestări tradiţionale legate de diferite evenimente religioase sau laice.
Pe considerentele de mai sus putem spune că, Parcul Natural Porţile de Fier se
caracterizează prin următoarele superlative: diversitate geologică, floristică şi faunistică, dar
şi prin mărturii istorice şi culturale.
Fotoexpoziţia „Clenodii florale din Defileul Porţile de Fier”. Bogăţia florei
descoperită de prestigioşi botanişti ai primelor decenii din secolul al XIX-lea au conferit
Defileului Dunării binemeritatul prestigiu de unicat floristic european. Era firesc ca luxurianţa
floristică a versanţilor abrupţi din acest sector al Dunării să atragă atenţia în continuare a
unor botanişti, care au contribuit la stabilirea particularităţilor fitogeografice ale acestui
teritoriu. Cercetările floristice şi geobotanice s-au intensificat în ultima parte a secolului al
XX-lea, odată cu amenajările hidroenergetice determinate de construcţia Hidrocentralei de
la Porţile de Fier.
Întrucât teritoriul pe care urma să se extindă lacul de acumulare al acestui Sistem
hidroenergetic nu mai putea să fie investigat ulterior, Prezidiul Academiei Române a adoptat
iniţiativa înfiinţării în 1964 a „Grupului de Cercetări Complexe – Porţile de Fier”, căruia i-a
revenit cercetarea complexă multi- şi interdisciplinară a acestui teritoriu. Dintre cele 14
colective înfiinţate în cadrul acestui Grup de Cercetări, Colectivul de Floră şi Vegetaţie, la care
au participat 60 de botanişti din ţară, şi-a desfăşurat activitatea în 13 sectoare din Defileul
Dunării, delimitate între Drobeta Turnu Severin şi Moldova Veche, pe o lungime de 140 km.
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Numărul mare de taxoni determinaţi până în prezent (1875 taxoni vasculari, dintre
care 1749 specii, 120 subspecii, 6 varietăţi, repartizaţi în 570 genuri şi 131 familii) reprezintă
49,97% din totalul speciilor cunoscute în flora ţării noastre. Astfel, pe 0,48% din suprafaţa
ţării, cât reprezintă teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, se află jumătate din numărul de
specii cunoscute în flora ţării noastre, ceea ce explică prestigiul floristic pe care l-a dobândit
Defileul Porţile de Fier (Matacă, 2005).
Diversitatea elementelor fitogeografice din Defileul Porţile de Fier reflectă în modul
cel mai concludent complexitatea proceselor fitoistorice, din împletirea cărora au rezultat
actualele aspecte ale florei şi vegetaţiei.
Prin imaginile ilustrate în posterele fotoexpoziţiei vom descoperi „bijuteriile” florale ale
acestei zone unice în Europa reprezentate prin plante unice, rare, relicte, endemice sau noi
pentru ştiinţă. Plante unice în lume sunt: laleaua de Cazane, întâlnită numai pe versantul
dunărean al Cazanelor Mari, în Serbia această plantă dispărând definitiv în jurul anilor 1940
şi colilia Porţilor de Fier (Stipa danubialis), descrisă pentru prima dată în 1969 de pe Cracul
Găioara, singurul loc din lume în care creşte această plantă.
La aceste unicate se adaugă endemitele Campanula crassipes, întâlnită doar în zona
Cazanelor (România şi Serbia) şi Paronychia cephalotes, al cărui areal s-a diminuat ca urmare
a amenajărilor hidrotehnice. Dacă la începutul secolului al XX-lea a fost prezentă în Defileul
Porţile de Fier de la Drencova până la Schela Cladovei, azi, Paronychia cephalotes se mai
întâlneşte doar la Tisoviţa şi amonte de Schela Cladovei, dar şi acolo în număr foarte mic
de exemplare. Cu o vechime considerabilă (6 milioane de ani) sunt remarcabile: Saponaria
glutinosa, Paronychia cephalotes, Ephedra distachya (cârcel).
Deosebit în peisajul danubian este mărarul Porţilor de Fier (Cachrys ferulacea), al cărui
areal atinge aici, în Defileul Porţile de Fier (Viaductul Virul Mic), punctul nordic al arealului
său, areal care se întinde în Serbia, Italia până în sudul Siciliei.
Coloritul distinctiv al florei Defileului Dunării este conferit de galbenul inegalabilei
lalele de Cazane (Tulipa hungarica) şi de stânjenelul de stâncă (Iris reichenbachii), de albastruviolaceu al clopoţeilor de Cazane (Campanula crassipes), de verdele crud al mărarului Porţilor
de Fier (Cachrys ferulacea) din Viaductul Virul Mic, considerat locul clasic pentru acesta,
de versanţii Văii Tisoviţei îmbrăcaţi într-un alb imaculat cu Cerastium banaticum, această
plantă rară, cantonată numai la Tisoviţa şi Cazanele Mari, de roşul-sângeriu al scumpiei
(Cotinus coggygria), coroanele sub formă de umbrelă ale exemplerelor relictare de pin negru
de Banat de la Tricule, plantă endemică pentru Carpaţii României.
Descrierea activităţilor interactive pe teme de protecţia mediului
Toate activităţile interactive dedicate Zilei Mediului din anul 2014 au avut aceeaşi temă,
dar nivelul de vârstă şi de pregătire al participanţilor a impus desfăşurarea lor diferenţiat.
Aspectele comune au constat în suportul informaţional vizual reprezentat prin fotoexpoziţie
şi setul de fotografii primite de elevi, cu imagini reprezentând elementele naturale specifice
Parcului Natural Porţile de Fier, iar cel auditiv de informaţiile primite de la specialiştii Secţiei
Ştiinţele Naturii. Identificarea şi marcarea elementelor naturale pe harta oarbă a Parcului
Natural Porţile de Fier a fost un alt aspect comun numai pentru elevii claselor a IX-a şi a XI-a.
Scopul activităţii pentru elevii Liceului Teoretic „Traian Lalescu” (Orşova) a constat
în descoperirea zonelor bogate în floră şi faună protejate, de fapt cele care au fost declarate
rezervaţii (zone protejate) şi incluse ulterior în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. Astfel,
elevii au primit setul de fotografii cu imagini de floră şi faună protejată, le-au identificat în
posterele expoziţiei şi le-au localizat pe harta oarbă a parcului, descoperind prin paşi mărunţi
zonele strict protejate din Parcul Natural Porţile de Fier.
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Copiii de la Şcoala Gimnazială „Petre Sergescu” (Drobeta Turnu Severin) au primit
planşe pentru colorat, reprezentând plante asemănătoare cu cele din Parcul Natural Porţile
de Fier. Pentru a descoperi coloritul specific fiecărei plante, copiii s-au inspirat din posterele
expoziţiei, încercând să redea cât mai fidel imaginea acestora. Pe harta oarbă a parcului, pe
care s-au păstrat fotografiile fixate de la activitatea anterioară, s-au expus planşele colorate
cât mai aproape de zonele unde se găsesc plantele pe care aceste le reprezentau. Astfel, a fost
redat coloritul distinctiv al Defileului Dunării şi prin micile „capodopere” ale copiilor, prilej
pentru aceştia să descopere frumuseţile naturale ale Parcului Natural Porţile de Fier.
Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto (Drobeta Turnu Severin) au primit, pe
lângă setul de fotografii cu imagini de floră şi faună protejată, şi imagini cu rocile specifice,
inclusiv hărţi format A3 cu zonarea internă a Parcului Natural Porţile de Fier. Pe fiecare
imagine era indicat locul unde se găsesc elementele din fotografie, astfel că elevii puteau să
descopere corect locul acestora pe hărţile cu zonele aferente parcului. Cu hărţile realizate
ilustrativ, elevii au identificat plantele specifice din zonele protejate ale parcului, iar posterele
expoziţiei le-au oferit informaţii suplimentare, pe lângă cele oferite de specialiştii muzeului.
La final s-a încercat o reconstituire a hărţii parcului din „mini-hărţile” cu zonarea, în
care pe lângă elementele de floră şi faună, s-au localizat şi rocile specifice, de fapt habitatele
caracteristice pentru plantele şi animalele ocrotite din această arie protejată la nivel naţional
şi nu numai. Toţi elevii participanţi au primit diplome de participare, busole şi pelerine de
ploaie oferite de reprezentanţii hipermarketului „Cora Drobeta”.
Concluzii
Atât metodele utilizate, cât şi contextul vizual şi auditiv, au stimulat copiii, indiferent
de vârstă şi nivel de pregătire, să descopere informaţii relevante despre patrimoniul
natural deosebit de bogat, dar în acelaşi timp unic, al Parcului Natural Porţile de Fier,
precum şi „reconstituirea” hărţii biodiversităţii acestei arii naturale protejate. Chiar spaţiul
neconvenţionl în care s-au desfăşurat lecţiile interactive a contribuit la crearea unei atmosfere
cordiale, atât faţă de activităţile propuse, cât şi faţă de subiectul propus, MEDIUL.
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INTERACTIVE ACTIVITIES ON PROTECTION OF ENVIRONMENT ISSUES IN SECTION
OF NATURAL SCIENCES MUSEUM IRON GATES REGION
(Abstract)
With the occasion of World Environment Day, the Department of Natural Sciences Museum of the
Iron Gates Region in collaboration with the Environmental Protection Agency County, has conducted in Cora
hypermarket, interactive activities with the theme: Iron Gates Natural Park – a protected natural area, aimed
at promoting the principles of environmental and ecological education on younger generation. Participants in
these interactive activities were students from Traian High School Lalescu (Orşova), from School with I–VIII
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classes Petre Sergescu (Drobeta Turnu Severin) and the Technical College of Road Transport (Drobeta Turnu
Severin).
The interactive lessons’ visual context was represented by the photo exhibition “Floral Clenodii from the
Iron Gates Gorge” which includes photographs of natural elements of the Iron Gates Natural Park and texts
with informations about the protected flora in this protected area.
All the interactive activities dedicated to the Environment Day in 2014 had the same theme, but the
age of the participants and their different conduct imposed. The purpose of these activities was the discovery
of rich areas protected flora and fauna, in fact those which have been declared reserves (protected areas) and
subsequently included in the Iron Gates Natural Park.
The used methods and the visual and auditory context stimulated the children regardless of age and level
of training to discover relevant information about the rich and unique heritage of the Iron Gates Natural Park
and the “reconstitution” of the biodiversity map of these protected areas.

Fig. 1: Aspecte din timpul desfăşurării activităţii interactive cu
elevii Liceului Teoretic „Traian Lalescu” (Orşova)
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Fig. 2: Aspecte din timpul desfăşurării activităţii interactive cu elevii Şcolii
Gimnaziale „Petre Sergescu” (Drobeta Turnu Severin)
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Fig. 3: Aspecte din timpul desfăşurării activităţii interactive cu elevii Colegiul
Tehnic de Transporturi Auto (Drobeta Turnu Severin)
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Să REDESCoPERIM „CoMoRILE NATURII”
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Rezumat
Lucrarea prezintă atelierul de lucru „Parcuri severinene”, organizat în cadrul Şcolii de Vară
„La pas prin Mehedinţi”, ediţia a V-a (2014). Atelierul de lucru a fost conceput ca o provocare pentru
copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani. Informaţiile privind denumirile ştiinţifice, denumirile
populare, aspectele morfologice, cerinţele ecologice, utilizările arborilor ornamentali din cele mai
pitoreşti parcuri severinene au fost transformate în poveşti. Poveştile create au avut rolul de a facilita
accesul copiilor la informaţii fundamentale despre speciile de plante ornamentale.

Introducere
Şcoala de Vară este o alternativă educaţională pe perioada de vacanţă a copiilor. În
general, în acest context, se abordează subiecte care nu sunt în mod convenţional studiate
în timpul orelor de curs. Mai mult decât atât, modalităţile de învăţare sunt nonformale,
atractive, participative.
Atelierul de lucru „Parcuri severinene”, organizat în cadrul Şcolii de Vară „La pas prin
Mehedinţi” (2014), şi-a propus un periplu prin parcurile din Drobeta Turnu Severin, pentru
a cunoaşte câteva specii de arbori ornamentali. Pentru ca excursia să nu se transforme într-o
plimbare monotonă, în care muzeograful să explice şi copiii să asculte, organizatorii au
imaginat această călătorie ca pe o expediţie de descoperire a „comorilor naturii”, acestea fiind
câţiva arbori ornamentali din parcurile oraşului Drobeta Turnu Severin.
Oraş amplasat pe malul Dunării, cu un climat submediteranean, Drobeta Turnu Severin
beneficiază încă din secolul al XIX-lea de o amenajare peisagistică aparte. Printre parcurile
remarcabile ale oraşului sunt Parcul General Dragalina (sau fosta Grădină publică) şi Parcul
Rozelor.
„Grădina publică s-a amenajat între 1842–1848. Din 1863 în această grădină s-a
amenajat un punct de agrement şi distracţie pentru care au fost instalate 14 lămpi de
iluminat. După cum ne informează călătorul francez Ulyse de Marsillec, în Grădina publică,
frumos amenajată şi bine întreţinută se plimbau „dame elegante” şi cânta muzica militară.
În 1869, primăria a decis extinderea Grădinii publice, iar în 1876 s-a amenajat o seră de flori
şi de arbori ornamentali.” [1]
„Parcul Rozelor a fost amenajat între anii 1911–1914, deschizând radical estetica
urbanizării severinene. În timp, acest parc a devenit unic prin revărsarea a mii buchete de
corole roze. În „Amintirile” sale, Şerban Cioculescu avea să evoce acest spaţiu al copilăriei
sale, unde „Nicăieri luna nu răsare mai eminescian”. [1]
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Materiale şi metode
Pentru realizarea atelierului de lucru „Parcuri severinene”, au fost selectate următoarele
specii de arbori ornamentali, atât din Parcul Dragalina, Parcul Rozelor, cât şi din zonele
aferente acestor două parcuri: Ginkgo biloba (arborele pagodelor), Ficus carica (smochin),
Castanea sativa (castan comestibil), Taxodium distichum (chiparosul de baltă), Pinus nigra
ssp. pallasiana (pinul negru de Banat), larix decidua (larice).
Pentru că orice expediţie de descoperire este ghidată de o hartă a comorilor, a fost
realizată o hartă a călătoriei, de fapt un traseu pe care au fost localizate „comorile naturii”,
inclusiv imaginea fiecărui arbore ornamental, un traseu pe care copiii l-au descoperit singuri
(Fig. 1).
Având în vedere vârsta copiilor, cuprinsă între 5 şi 10 ani, s-a folosit un limbaj prietenos,
facil, atractiv, interactiv. Informaţiile privind arborii ornamentali au fost comunicate în
termeni accesibili vârstei, folosindu-se un limbaj specific poveştilor. Trăsăturile plantelor au
fost transformate în virtuţi, evidenţiind caracteristicile acestora.
Descrierea activităţilor
Organizatorii atelierului au ridicat la rang de personaje fiecare arbore ornamental
întâlnit pe traseu, realizând o poveste despre fiecare personaj. Pornind de la denumirile
ştiinţifice, denumirile populare, zona de provenienţă sau arealul, aspectele morfologice,
comportamentul ecologic, utilizările sau chiar de la curiozităţi din viaţa acestor plante,
poveştile au abordat un limbaj facil, atractiv, interactiv, subliniind aspectele cele mai relevante
din viaţa acestor plante, care dau o notă de frumuseţe aparte oraşului Drobeta Turnu Severin.
Înainte de a pleca în călătoria de descoperire a „comorilor naturii”, copiii au primit,
într-un mod aleatoriu, poveştile acestor comori. Pe parcursul itinerariului, coroborând harta
cu poveştile primite, copiii au descoperit „comorile naturii”, adică arborii ornamentali. În
funcţie de poveştile primite şi „comoara” descoperită, copiii au dat citire poveştilor, în numele
fiecărui personaj.
Ginkgo biloba (arborele pagodelor) (Fig. 2):
Bună, copii!
Am auzit că vreţi să ştiţi câte ceva despre comorile naturii din oraşul Drobeta Turnu
Severin. Eu sunt copilul uneia dintre aceste comori. M-am născut în urmă cu 12 ani. Cred
că avem aceeaşi vârstă. Dar să vă spun, pe scurt, povestea mea. Zi de zi, încerc să povestesc
trecătorilor despre mine. Unii mă ascultă, dar cei mai mulţi, nici nu mă bagă în seamă.
Mama mea se trage dintr-un neam care a trăit cu foarte multe milioane de ani în urmă
pe tot globul pământesc. În timp, neamul ei a ajuns să tăiască liber doar în China, într-o zonă
numită Chekiang. În urmă cu 100 de ani, horticultorii, adică cei care plantează arbori prin
oraşe, pentru a le înfrumuseţa, au adus un vlăstar, care a prins rod aici, în Drobeta Turnu
Severin. Acest vlăstar era mama mea. A crescut, a înflorit, sorbind seva din pământul pe care
staţi voi acum. Era atât de frumoasă, că oamenii legii au declarat-o comoară a naturii din
acest oraş. Chiar atunci când au construit clădirea de alături, oamenii au lăsat acest teren
liber, tocmai pentru ca mama mea să-şi arate frumuseţea în toată splendoarea ei.
Însă, nu toţi oamenii sunt buni. Într-o zi de primăvară, când se sărbătorea Pământul,
prin 2002, un om rău, certat cu legea, a adormit-o pe mama mea pentru veşnicie. Cu ultimele
puteri, mi-a dat mie viaţă. Mi-a dat un nume frumos, care să amintească tuturor despre
locurile natale din China. M-a numit Arborele Pagodelor.
Sper ca voi, copiii, să aveţi grijă de mine, de-aici înainte. Astăzi, în plimbarea voastră,
îi veţi întâlni pe verişorii mei. Sigur veţi afla de la ei mai multe lucruri despre viaţa neamului
nostru.
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Ficus carica (smochin) (Fig. 3):
Mă numesc Ficus carica. Prietenii îmi spun „smochinul”. Nici eu nu am neamurile
de pe-aici, din oraş. M-am născut pe malul Mării Mediterane. Părinţii mei m-au adus în
Drobeta Turnu Severin, la nişte rude, spunând că vremea de aici, seamănă cu cea de la Marea
Mediterană. Poate vă întrebaţi de ce nu m-am întors la mine acasă. Păi, aşa de mult îmi place
aici, că vreau să îmbătrânesc aici, pe malul Dunării!
Oamenii au grijă de mine pentru că am veşmânt exotic, cu frunze mari, deosebite, dar
sunt şi gustos. Aţi mâncat vreodată fructele mele? Dacă nu, să mă căutaţi, pe la sfârşitul lui
august, să vă ofer fructe dulci, aromate şi zemoase, pline de vitamine! Se spune că fructele
mele sunt coborâte din Paradis. Dulceaţa pe care gospodinele o fac din smochine, a ajuns
de pomină peste mări şi ţări. Să nu mă uitaţi, copii! Să aveţi grijă de toţi smochinii pe care îi
întâlniţi în plimbările voastre!
Castanea sativa (castan comestibil) (Fig. 4):
Mulţi oameni mă strigă doar „Castan”. Dar eu sunt un castan deosebit. Nu doar pentru că
am frunzele mai delicate, mai subţiri, ci şi pentru faptul că am fructele pe care mulţi oameni
le adoră. Ca şi vecinul meu de vis à vis, şi eu mă trag tot de prin părţile Mediteranei. Acolo,
prin Sicilia, adică în sudul Italiei, am un bunic foarte cunoscut, căruia i se spune „Castanul
de o sută de ani”.
Acum, să mă prezint. Sunt castanul comestibil sau castanul dulce. Nu vreau să vă
încarc memoria cu detalii despre frunze, flori, scoarţă. Vreau să mă ţineţi minte că am
fructe delicioase şi gustoase. Castanele mele, spre deosebire de cele sălbatice, se pot coace
şi fac deliciul multor reţete preparate de gospodine. Din castanele mele, iese un piure, o
delicatesă. Până şi ciocolatele preparate din castanele mele sunt celebre în multe ţări din
Europa.
Să mâncaţi copii, castanele mele comestibile, să vă faceţi mari, frumoşi şi sănătoşi!
Taxodium distichum (chiparosul de baltă) (Fig.5):
Eu am venit să vă întâmpin doar pentru că am auzit că sunteţi în căutare de comori ale
naturii. Mă numesc chiparosul de baltă. Nici acum nu ştiu de ce locuiesc aici, în Drobeta
Turnu Severin. Părinţii şi bunicii mei sunt în America de Nord. Ei au casa pe malul apei,
iar rădăcinile lor sunt foarte bine adaptate acelei zone. Mai demult, printr-o scrisoare,
mi-au povestit cum li s-a dezvoltat la baza trunchiului o anumită rădăcină. Ei o numesc
pneumatofor. Este greu de pronunţat, dar vă spun eu, cu cuvinte simple ce înseamnă. Ca să
poată respira în zone mlăştinoase, rădăcina lor s-a umplut cu aer, s-a umflat şi aşa reuşesc ei
să stea în picioare pe malul apelor.
Chiar dacă sunt rudă mai îndepărtată cu brazii, mie îmi cad frunzele toamna. Uneori şi
conurile îmi mai cad. Se mai joacă copiii cu ele.
Eu, aici, în zona asta călduroasă, nu mă simt prea bine. Mă gândesc încontinuu la zonele
mele mlăştinoase din America de Nord. Dar dacă tot nu mai pot ajunge acolo, să mai treceţi,
copii, pe la mine, să-mi povestiţi ce mai învăţaţi pe la şcoală, ce năzbâtii mai faceţi în timpul
liber! Astfel, îmi trece şi mie timpul mai uşor.
Ginkgo biloba (arborele pagodelor) (Fig. 6):
Noi suntem verişorii Arborelui Pagodelor. Oamenii de ştiinţă ne-au zis că ne numim
Ginkgo biloba. Numele nostru este chinezesc. Stră – străbunicii noştri sunt din China.
În limba chineză, Ginkio înseamnă „caisă argintie”. Verişoara nostră poartă pe ramuri
nişte fructe. De fapt, sunt fructe false. Sunt seminţele îmbrăcate într-un înveliş, care mai
târziu, spre toamnă, devine argintiu.
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Prenumele de „biloba”, ni l-au dat pentru că frunzele noastre sunt formate din două
părţi, adică 2 lobi. Le vedeţi? Nu-i aşa că ne deosebim de ceilalţi arbori din acest parc?
Aici, în Parcul Rozelor, suntem 3 băieţi şi o fată. Numai verişoara noastră face fructe. Ea
este cea mai harnică. Noi, băieţii, o ajutăm pe ea să ne ducă neamul mai departe.
Suntem mândri, frumoşi, dar să ştiţi că suntem şi foarte folositori. Din frunzele
noastre, dar şi din sâmburi, se fabrică numeroase medicamente, care ajută oamenii să nu
mai tuşească, să poată să se odihnească, să nu se intoxice cu ciuperci, de asemenea, îi ajută
în bolile de inimă. Tot din frunzele noastre se fabrică şi unele antibiotice, care sunt bune la
vindecarea multor boli.
Pentru că suntem atât de frumoşi, ne-am gândit să-i înfrumuseţăm şi noi pe oameni.
De aceea, le oferim substanţe din care să-şi prepare săpunuri, şampoane, creme.
Noi sperăm ca voi, copiii, să aveţi grijă de noi, să vă înfrumuseţăm viaţa atât prin
înfăţişarea noastră, cât şi prin substanţele folositoare pe care vi le oferim.
Pinus nigra ssp. pallasiana (pinul negru de Banat):
Am auzit că săptămâna trecută aţi învăţat despre Sviniţa, unde se găsesc amoniţii. Ei,
casa mea de la ţară este lângă Sviniţa, la Tricule. Am o casă construită numai din bucăţi mari
de piatră. M-am cocoţat pe acele stânci de piatră, sunt falnic şi veghez tot ce se întâmplă pe
Dunăre de mii de ani.
Aşa am văzut cum, la poalele casei mele s-a contruit o cetate medievală, cum s-au luptat
turcii, austriecii pentru cucerirea acestei cetăţi. Eu am rămas neclintit acolo, pe stânci.
Coroana mea seamănă cu o umbrelă. Aşa mă deosebiţi de alţi pini. Am uitat să mă
prezint. Mă numesc pinul negru de Banat. Mai vin pe-aici, pe la oraş, să povestesc celor care
se joacă în acest parc despre peripeţiile vieţii mele de demult.
larix decidua (larice) (Fig. 7):
Eu închei plimbarea voastră. O plimbare în care aţi făcut cunoştinţă cu suratele mele
naturale. Rudele mele mai îndepărtate sunt brazii. Dar eu mă deosebesc mult de ei. Uitaţivă la mine! Coroana mea este ca o piramidă. Am o imagine spectaculoasă! Acum, vara, sunt
verde, dar mai târziu mă colorez în auriu şi portocaliu. Din păcate, iarna îmi cad frunzele.
Să vă spun câte ceva despre cât de folositor sunt. Din răşina mea se obţine o substanţă
numită terebentină. Această terebentină este folosită de oameni atât în industrie, cât şi în
medicină. Şi pictorii folosesc terebentina. Ei obţin culori mai strălucitoare cu ajutorul ei.
Dar pentru că am amintit de pictori, acum, că ne-am încheiat plimbarea, ne întoarcem
la Muzeul de Artă.
Concluzii
Copiii au intrat în jocul de explorare propus de organizatorii atelierului, au „gustat”
rolurile din micile poveşti, au descoperit in situ „comorile naturii” (arborii ornamentali),
au rezolvat puzzle (Fig. 8, a,b) şi au conceput îndemnuri atât pentru copiii de vârsta lor, cât
şi pentru adulţii cu responsabilităţi în protecţia mediului: „Să nu ne tăiaţi crengile!”, „Să nu
ne rupeţi!”, „Să aveţi grijă de noi!”, „Alături de alţi arbori suntem sursa voastră de oxigen!”,
„Povestiţi şi altor copii despre noi!”, „Şi noi avem viaţă!”.
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REDISCOVER “TREASURES OF NATURE” IN THE PARKS FROM SEVERIN
(Abstract)
The paper presents the “Parks from Severin” workshop within the fifth edition of Summer School “Strolling
through Mehedinţi” (2014). The workshop was conceived as a challenge for children aged 5 to 10 years. The
information of scientific names, popular names, morphological aspects, environmental requirements, and
uses of ornamental trees from the most parks from Severin were turned into stories. The stories created were
designed to facilitate children’s access to fundamental information about species of ornamental plants.

69

Sorina Ştefania MATACĂ

Fig. 1: Harta comorilor naturii

Fig. 2: Copii interpretând rolul – Ginkgo biloba (arborele pagodelor)

70

Să redescoperim „comorile naturii” din parcurile severinene

Fig. 3: Copii interpretând rolul – Ficus carica (smochin)

Fig. 4: Copii interpretând rolul – Castanea sativa (castan comestibil)
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Fig. 5: Copii interpretând rolul – Taxodium
distichum (chiparosul de baltă)

Fig. 6: Copii interpretând rolul – Ginkgo
biloba (arborele pagodelor)

Fig. 7: Copii interpretând rolul – Larix decidua (larice)

72

Să redescoperim „comorile naturii” din parcurile severinene

a

b
Fig. 8 a, b: Copiii rezolvă puzzle cu „comorile naturii” descoperite.
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„RâUL PRUT PRIN LUPă” – CAMPANIE
EDUCATIvă DE EvALUARE A SăNăTăŢII
ECoSISTEMELoR ACvATICE
Olga MORMOCEA, Cornelia ŞUSTER, Gabriela COSTEA
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, str. Regiment 11 Siret,
nr. 6A, Ro–800 340 galaţi, e-mail: contact@cmsngl.ro

Rezumat
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi a derulat, în anul 2014, un proiect educaţional
de succes, intitulat „Râul Prut prin lupă” – Campanie educativă de evaluare a stării de sănătate a
ecosistemelor acvatice, finanţat din Fondul European de Pescuit (FEP) – Programul Operaţional de
Pescuit (POP) 2007–2013, în cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre
din judeţul Galaţi”, Măsura: 6 – Protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi
de mediu. Activităţile proiectului s-au desfăşurat în cadrul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului
Inferior, care reprezintă o importantă zonă umedă de-a lungul Coridorului Prutului, în curs de a fi
desemnată sit RAMSAR.
Proiectul îşi propune implicarea şcolarilor din localităţile limitrofe luncii Prutului Inferior
în activităţi de cunoaştere a faunei acvatice de macronevertebrate, ca indicatori ai stării de
sănătate a mediilor acvatice, şi surse majore de hrană pentru peşti şi alte animale acvatice. Un
număr de 150 de elevi au fost implicaţi în activităţi de investigare a faunei acvatice, bazate pe
experimentare, interactivitate, interdisciplinaritate, prin prelevări de material, observaţii asupra
macronevertebratelor acvatice şi adaptările acestora, determinarea speciilor indicatoare, măsurarea
unor parametri fizico-chimici ai apei, interpretarea relaţiilor dintre diferiţi factori şi evaluarea
impactului activităţilor umane.
Valoarea totală a proiectului a fost 10.000 de Euro, iar perioada de implementare, un an.

Introducere
Habitatele acvatice constituie medii de viaţă cunoscute pentru fragilitatea lor, foarte
sensibile la alterările provocate de activităţile umane, în unele cazuri aceste distrugeri fiind
ireversibile. Prin urmare, este necesară sensibilizarea publicului cu privire la importanța
ecosistemelor acvatice şi dezvoltarea unui comportament adecvat şi responsabil pentru o
dezvoltare durabilă a societății. Acest lucru implică acumularea de cunoştințe noi cu privire
la diferitele adaptări ale organismelor care trăiesc în apă, preferințele lor pentru diferite tipuri
de habitat şi rolul acestora ca indicatori de calitate a mediului. Cercetarea educațională arată
că oamenii au o mai mare motivație de a se angaja şi de a învăța atunci când obiectul de
studiu este în mod direct şi relevant legat de viața şi interesele lor, dacă au construit legături
emoționale, şi / sau dacă procesul de învățare este unul interactiv, în care cursantul poate
afecta în mod direct procesul de învățare, conținutul şi/ sau rezultatele experienței (Falk,
2001). Elevii care participă în mod direct în timpul unei experiențe de teren generează o
atitudine pozitivă cu privire la subiect. Excursiile şcolare sunt privite ca instrumente de
predare care îmbunătăţesc procesul de învăţare (Falk & Dierking, 1992)[2]. Falk şi Dierking
(1997) au constatat că excursiile generează, de asemenea, amintiri pe termen lung [3].
PEDAGO G I E M UZ E A L Ă I II , p. 75 – 8 4

Olga MORMOCEA, Cornelia ŞUSTER, Gabriela COSTEA

În cadrul proiectului au fost implicaţi elevi din localităţile limitrofe luncii Prutului
Inferior în activităţi de investigare a faunei de macronevertebrate acvatice, bazate pe
experimentare, interactivitate, interdisciplinaritate prin prelevări de material, observaţii
privind speciile şi adaptările acestora, determinarea speciilor indicatoare, măsurarea unor
parametri fizico-chimici ai apei, interpretarea relaţiilor dintre diferiţi factori şi evaluarea
impactului activităţilor umane. Studierea ecosistemelor acvatice din lunca Prutului de
către elevi, în cadrul acestei campanii de educare non-formală, contribuie la educarea lor, la
creşterea gradului de informare şi conştientizare asupra problemelor de protecţie a mediului
acvatic, prin implicarea lor directă în activităţi de cunoaştere şi cercetare, prin folosirea
practicilor utilizate de către cercetătorii care profesează în domeniul stiinţelor zoologice.
Ca modalitate de evaluare a elevilor privind cunoştinţele de ecologie acvatică şi a
gradulului de conştientizare a lor în ceea ceea priveşte importanţa protecţiei zonelor umede,
s-a realizat un studiu sociologic structurat în două etape aferente unor anchete sociologice.
Materiale şi metode
Râul Prut, ultimul afluent al Dunării, formează pe sectorul mijlociu şi inferior graniţa
naturală dintre România şi Republica Moldova. Sectorul inferior al Prutului, împreună cu
lunca inundabilă, sunt protejate în cadrul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
Parcul are o suprafaţă de 8247 ha, o lungime de 145 km şi se întinde pe teritoriul administrativ
a 9 localităţi din judeţul Galaţi. Reprezintă o importantă rută de migraţie nord-sud a păsărilor
şi o „poartă” către Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Pe teritoriul parcului se întâlnesc mai
multe tipuri de habitate: zone împădurite (2627 ha), iazuri şi lacuri (4925 ha, inclusiv
lacul Brateş), precum şi mlaştini cu stuf şi papură, care se întind până la digul de protecţie
împotriva inundaţiilor. Toate aceste habitate adăpostesc un număr mare de specii de plante şi
animale, unele dintre ele fiind rare, protejate de lege. Această biodiversitate bogată reprezintă
caracteristica principală a luncii inundabile a Prutului, susţinută şi de lipsa activităţilor
industriale cu potenţial major de poluare, precum şi de faptul că râul Prut nu este navigabil.
Grupul ţintă al acestui proiect l-a constituit un număr de 150 de elevi însoţiţi de
profesorii de biologie, de la şcolile din 9 localităţi limitrofe luncii inferioare a Prutului (şcolile
din comunele: Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa,
Tuluceşti şi Şcoala Gimnazială nr. 24 Galaţi). Excursiile tematice au fost organizate cu grupuri
de 15–20 de elevi şi însoţitorii lor, în iunie 2014, în patru locaţii din cadrul Parcului Natural
Lunca Joasă a Prutului Inferior. Pentru buna desfăşurare a activităţilor practice, participanţii
au fost împărţiţi în grupe de lucru de câte cinci elevi. Staţiile au fost atent selecţionate, pentru
a oferi posibilitatea evaluării stării de sănătate a ambelor tipuri de ecosisteme acvatice: lotic
şi lentic. Excursiile în teren au fost pregătite şi planificate minuţios, astfel încât să asigure
calitatea şi succesul activităţilor.
Echipamentul de teren a fost constituit din:
– echipament de prelevare probe: salopete şi cizme de cauciuc, mănuşi lungi, fileu
acvatic;
– kituri de ecologie acvatică: lupe cu mâner, pensete, tăviţe albe, site, găleţi,
stereomicroscop, ghiduri ilustrate de teren, recipieţi din plastic, vase Petri din plastic, alcool
etilic 70%;
– kituri de teren de chimia apei pentru: pH, oxigen dizolvat, nitraţi şi fosfaţi, termometru
acvatic;
– aparat foto, scaune şi mese pliante, GPS şi un dispozitiv pentru măsurarea transparenţei
apei.
Ca suport ştiinţific s-au folosit patru tipuri de fişe de teren, elaborate conform
metodelor ştiinţifice de determinare şi monitorizare a calităţii apei unui ecosistem acvatic: o
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fişă pentru măsurarea parametrilor fizico-chimici, una pentru pentru determinarea grupelor
de nevertebrate colectate, una pentru determinarea impactului activităţilor umane în zonă
şi fişa finală pentru interpretarea rezultatelor şi evaluarea stării de sănătate a ecosistemelor
acvatice studiate.
O etapă importantă în cadrul acestui proiect a fost realizarea a două anchete sociologice.
Fiecare anchetă a avut la bază un chestionar cu 21 de întrebări relevante pentru atingerea
obiectivelor specifice studiului. Chestionarele au fost aplicate înainte şi după desfăşurarea
activităţilor practice, rezultatele fiind folosite pentru a înţelege atât nivelul iniţial de
informare al elevilor asupra protecţiei mediului şi al sănătăţii apei râului Prut – arie naturală
protejată declarată Parc Natural, dar şi pentru evaluarea impactului activităţilor de educaţie
non-formală realizate de muzeul nostru în cadrul acestui proiect.
Rezultate şi discuţii
Pornind de la premisa că activităţile practice în teren reprezintă ceva mai mult decât
simple excursii, şi anume un mijloc de eficient de investigare a proceselor şi fenomenelor
biologice care face posibilă aplicarea învăţării prin descoperire, am observat că aproape 95%
dintre elevi (în mare şi foarte mare măsură, în procente cumulate) au avut o părere generală
pozitivă asupra utilităţii informaţiilor obţinute în urma desfăşurării activităţilor, lucru
confirmat de răspunsurile date de aceştia în cadrul chestionarelor (Fig. 1).
Excursiile în teren reprezintă de fapt o experiență de învățare la nivel înalt, care implică
interdependenta puternică între cunoaştere, afect, contextul fizic şi contextul social (Falk &
Dierking, 1997) [3].
Oraşul Galaţi este un oraş înconjurat de ape precum Dunărea, în partea de sud, lacul
Brateş la nord, şi porţiunile inferioare ale ultimilor doi afluenţi ai săi, râul Prut şi Siret, care
formează un coridor verde ce înconjură oraşul. Aceste coridoare sunt, de asemenea, legate
de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi constituie un spaţiu educaţional propice care poate
contribui în mod substanţial la educarea şi formarea unei opinii din partea populaţiei, a
elevilor, asupra a ceea ce înseamnă un ecosistem acvatic, diversitatea acestor medii de viaţă
şi modul lor de funcţionare. Conţinutul ştiinţific al aplicaţiilor practice este adesea limitat
în programa şcolară, în ciuda importanţei recunoscute în dezvoltarea timpurie a conceptelor
şi abilităţilor (Fries-Gaither & Lightle 2011) [4]. Completarea cunoştinţelor impuse prin
programa şcolară de biologie cu informaţii ştiinţifice aplicate vine în întâmpinarea elevilor,
dar şi a profesorilor de biologie care, în marea lor majoritate, nu au echipamentul şi nici
specializarea necesare desfăşurării acestor activităţi. O astfel de învăţare se poate realiza prin
diferite experienţe şi activităţi de educație informală în natură, efectuate de către specialişti
instruiți pentru a disemina şi comunica rezultatele studiilor ştiinţifice la diferite tipuri de
public.
Studiile care însoţesc măsurile de conservare ale ecosistemelor acvatice sau studiile
asupra impactului poluării asupra zonelor umede iau de cele mai multe ori în considerare
vertebratele găzduite de aceste ecosisteme: păsări, mamifere, peşti, amfibieni, uneori specii
de plante, dar prea rar populaţiile de nevertebrate.
Macronevertebratele bentonice sunt animale mici care trăiesc printre sedimentele şi
pietrele de pe fundul râurilor, fluviilor şi lacurilor. Insectele cuprind cea mai mare diversitate a
acestui grup de organisme şi sunt reprezentate de: efemeroptere, trihoptere, libelule, ploşniţe
acvatice, plecoptere, gândaci acvatici, musculiţe şi altele. Alte specii de macronevertebrate
bentonice sunt: melcii, scoicile, viermii acvatici şi racii. Toate aceste organisme sunt foarte
importante în lanţurile trofice ale mediilor acvatice, deoarece sunt factori importanţi în
prelucrarea şi circuitul nutrienţilor şi, de asemenea, sunt surse majore de hrană pentru peşti
şi alte animale acvatice.
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Un ecosistem acvatic este alcătuit din biotop şi biocenoză. Biotopul (componenta
abiotică a ecosistemului) este alcătuit din apă, substrat şi suspensii minerale şi este caracterizat
de mai mulţi factori abiotici precum: factorii geografici, fizico-chimici, climatici, activitatea
umană etc. Biocenoza reprezintă componenta vie a ecositemului, alcătuită din diverse tipuri
de organisme acvatice (populaţii), ce ocupă un anumit biotop şi a cărei interacţiune cu mediul
abiotic determină circuitul materiei şi energiei (Vasilescu, 1986) [5]. Ecosistemul reprezintă
interacţiunea dintre viu şi neviu. Pentru o mai bună înţelegere a modului de funcţionare
a unui ecosistem acvatic trebuie studiate în ansamblu atât elementele componente, cât şi
relaţiile dintre acestea. Astfel, pentru a putea afla calitatea apei unui râu/baltă este necesară
studierea atât a factorilor biotic, cât şi a celor biotici, precum şi a relaţiilor dintre organisme
şi mediul înconjurător.
Cu ajutorul kit-urilor de teren, elevii au testat parametrii fizico-chimici de bază ai apei;
au identificat cu ajutorul GPS-ului factorii geografici (latitudine şi longitudine). Alături de
specialiştii în ecologie acvatică, aceştia au participat la colectarea, sortarea şi identificarea,
principalelor grupe de macronevertebrate acvatice, folosind ghidurile ilustrate de teren. În
funcţie de numărul de grupe faunistice găsite, care se încadrau în diferite clase sensibile la
poluare, elevii puteau calcula Indicele de Toleranţă la Poluare (ITP), pentru a afla calitatea
apei.
În cadrul grupurilor de lucru, elevii au analizat ameninţările actuale sau potenţiale
determinate de activitatea omului în această zonă, au identificat factorii de poluare locali şi
utilizările terenurilor din zonă, au observat cu atenţie caracteristicile malurilor râului Prut
sau ale bălţilor de unde s-au efectuat colectările. Toţi aceşti factori influenţează starea de
sănătate a ecositemelor acvatice din lunca joasă a Prutului Inferior. În urma determinărilor
efectuate în teren, elevii au notat rezultatele obţinute în cadrul celor patru fişe de lucru.
Cu ajutorul experţilor implicaţi din partea muzeului, a fişelor de teren şi a experienţelor
practice desfăşurate în cadrul acestor activităţi, elevii au fost capabili să: genereze întrebări
despre problemele propuse spre studiu, să identifice principalele grupe de macronevertebrate
colectate în râul Prut şi bălţile aferente, să înţeleagă principiile de bază ale funcţionării unui
ecosistem acvatic, să determine câţiva parametri fizico-chimici ai apei, să se familiarizeze cu
materialele şi metodele de lucru utilizate în cercetarea ştiinţifică, să înţeleagă importanţa
protejării zonelor umede şi a implicării active în menţinerea stării de conservare favorabile.
În acest fel, elevii au fost puşi în postura unui mic cercetător, care experimentează practici de
ecologie acvatică.
Studiile sociologice efectuate în cadrul acestui proiect au fost realizate pentru obţinerea
unei imagini de ansamblu asupra:
− nivelului de cunoştinţe referitor la Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior –
habitate, faună, ecologie acvatică;
− impactului activităţilor de teren;
− utilităţii cunoştinţelor şi experienţelor acumulate în cadrul acestui proiect.
Analiza chestionarelor arată că mai bine de jumătate dintre elevii participanţi la studiu
(59%) consideră importantă cunoaşterea faunei din Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului
Inferior (Fig. 2), însă aproape jumătate din ei (46,9%) nu au vizitat Parcul (Fig. 3), ceea ce
conduce la concluzia că şi-au fundamentat răspunsurile pe informaţii pur teoretice. Deşi
şcoala rămâne principala sursă de informare (Fig. 4), implicarea ei în învăţarea practică prin
interacţiune directă cu mediul este scăzută. Acest lucru confirmă ideea că educaţia teoretică
a şcolarilor în domeniul biologiei şi mai ales al ecologiei, realizată în şcoli, trebuie să fie
completată cu o parte aplicativă, practică, şi poate fi efectuată cu succes de către muzeele
de ştiinţele naturii. Elevii au apreciat aceste aplicaţii în teren, deoarece au avut ocazia să se
familiarizeze cu o serie de practici folosite în studiul ecologiei acvatice. Rezultatele studiului
sociologic, care au urmărit evaluarea impactului activităţilor organizate de Complexul Muzeal
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de Ştiinţele Naturii Galaţi, au confirmat faptul că elevii au apreciat în egală măsură atât
activitatea de evaluare a calităţii apei utilizând factorii fizico-chimici (55,5% dintre ei), cât şi
activitatea de colectare şi determinare a macronevertebratelor acvatice (56,3% dintre elevi)
(Fig. 5), ceea ce evidenţiază odată în plus rolul aplicaţiilor practice în procesul de asimilare şi
fixare a cunoştinţelor. Noţiunile teoretice dobândite prin implicarea în activităţile practice au
fost mult mai bine fixate, dovadă fiind răspunsurile corecte la întrebările: „Care este valoarea
optimă a pH-ului, pentru ca viaţa organismelor acvatice să fie posibilă?” (Fig. 6) sau „Ce
grupe de organisme credeţi că sunt incluse în clasa macronevertebratelor foarte sensibile la
poluare?” (Fig.7). Impactul pozitiv al utilităţii activităţilor practice şi al discuţiilor din teren se
regăsesc şi în răspunsurile date de elevii chestionaţi, la întrebările legate de sursele de poluare
şi de potenţialele ameninţări ale stării de sănătate a ecosistemelor acvatice din lunca Prutului.
Dacă în cadrul primei anchete, elevii chestionaţi nu ştiau practic să identifice în zona lor
sursele de poluare, în urma aplicaţiilor din teren, a locaţiilor alese şi a discuţiilor purtate în
cadrul grupurilor de lucru, elevii au reuşit să înţeleagă ameninţările actuale şi potentiale
asupra organismelor acvatice şi, în general, asupra unui ecosistem acvatic, precum impactul
negativ pe care îl poate avea construcţia unui baraj sau reluarea navigaţiei cu ambarcaţiuni
mari pe râul Prut (Fig. 8). Locaţiile din cadrul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
alese pentru desfăşurarea activităţilor împreună cu elevii au avut un impact major asupra
procesului de învăţare şi fixare a informaţiilor prin interacţiunea directă cu mediul, fapt
dovedit de înţelegerea unor termeni specifici utilizaţi în domeniul ecologiei acvatice, precum
cel de luncă inundabilă, precum şi care este rolul unei lunci inundabile, după cum rezultă din
cea de a doua anchetă socială. (Fig. 9). Astfel, tipul de învăţare non-formală, aplicat în cadrul
proiectelor educative dezvoltate de muzeu, vine în sprijinul profesorilor de biologie în efortul
lor de diseminare în rândul elevilor a cunoştinţelor referitoare la mediul de viaţă acvatic.
În sprijinul profesorilor de biologie şi ca rezultat al acestui proiect „Râul prut prin lupă”
– Campanie de evaluare a sănătăţii ecosistemelor acvatice, s-a realizat şi publicat o broşură
de 20 de pagini care se doreşte a fi un instrument de lucru pentru profesori, care să îi ajute în
activităţile de explorare şi descoperire organizate cu elevii, în natură.
Pentru a răsplăti efortul, participarea şi implicarea elevilor în activităţile proiectului,
fiecare grup de elevi din cele nouă şcoli participante a primit câte un acvariu cu speciile de
nevertebrate acvatice colectate, în ideea familiarizării şi a altor colegi din cadrul şcolii cu
aceste organisme, precum şi un echipament de teren constând în şepci, tricouri şi rucsacuri,
utile pentru viitoarele ieşiri în teren.
Concluzii
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect au la bază o ofertă educaţională plăcută
şi inedită, un program axat pe experimentare, interactivitate, interdisciplinaritate şi
descoperire, ceea ce constituie o oportunitate şi în acelaşi timp o alternativă plăcută, utilă
şi constructivă de petrecere a timpului liber de către elevi. Prin implicarea lor în cadrul
acestei campanii de educare non-formale am încercat să contribuim nu numai la creşterea
interesului faţă de astfel de activităţi, ci şi să creştem gradul de ataşament şi implicare legat
de problemele mediului înconjurător, din localităţile în care trăiesc. Elevii şi-au exprimat în
marea lor majoritate aprecierea şi entuziasmul pentru aceste activităţi practice de înţelegere
şi conştientizare, în detrimentul celor reprezentate de conferinţe, afişe, broşuri (Fig. 10).
Fiecare activitate desfăşurată, a transmis elevilor şi mai departe familiilor şi colegilor lor,
mesaje de responsabilizare, de implicare activă în protejarea şi păstrarea resurselor naturale
de care dispunem. De asemenea, considerăm că acest tip de activităţi contribuie şi la
formarea unor cetăţeni responsabili, mai sensibili la mediul în care trăiesc şi mai implicaţi în
problemele generale, dar mai ales în cele locale.
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Fig. 1: În ce măsură consideraţi că vă sunt utile informaţiile obţinute în urma participării
la acţiunile desfăşurate de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi?

Fig. 2: Cât de important credeţi că este pentru cineva să aibă cunoştinţe despre animalele
sălbatice care populează Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior?

Fig. 3: De câte ori aţi vizitat Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior în anul 2013?
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Fig. 4: Din ce surse de informare aţi aflat despre existenţa Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior?

Fig. 5: Ce activităţi v-au plăcut mai mult din cadrul aplicaţiilor practice efectuate în Parcul Natural Lunca
Joasă a Prutului Inferior, împreună cu specialiştii Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi?

Fig. 6: Care este valoarea optimă a pH-ului, pentru ca viaţa organismelor acvatice să fie posibilă?
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Fig. 7: Ce grupe de organisme sunt incluse în clasa macronevertebratelor foarte sensibile la poluare?

Fig. 8: Care sunt potenţialele ameninţări ale stării de sănătate a
ecosistemului râului Prut, împreună cu bălţile anexe?

Fig. 9: Care este rolul unei lunci inundabile?
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Fig. 10: Realizaţi o ierarhie despre cum credeţi că ar trebui să fie mai bine
cunoscute şi promovate Parcul şi vieţuitoarele care trăiesc aici!
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“PRUT RIVER THROUGH MAGNIFYING GLASS” – EDUCATIONAL CAMPAIGN FOR THE
ASSESSMENT OF THE AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH
(Abstract)
Natural Sciences Museum Complex has developed in 2014 a successful educational project, financed
by the European Fisheries Fund – Operational Programme for Fisheries (FOP) 2007–2013 in the „Strategy
for sustainable development of the fisheries area Prut- Danube, Galatz county ‚Measure: 6, under the contract
signed with the Ministry of Agriculture and Rural Development through the Fishing General Directorate as
Managing Authority. The activities were conducted in the Lower Prut Floodplain Natural Park, which is an
important wetland along the Prut Corridor and which was designated to be a future RAMSAR site.
The project aims to involve schools students from the Lower Prut area in the activities of knowledge of
macroinvertebrates aquatic fauna as indicators of the health of aquatic environments and major sources of food
for fish and other aquatic animals. A total of 150 pupils from the communities belonging to the Lower Prut area
were involved in identifying macroinvertebrate fauna based on experiment, interactivity, interdisciplinarity
through sampling material, observations of species and their adaptations, indicator species determination,
physico-chemical water parameters measurement, interpretation of relationships among different factors and
impact assessment of human activities.
The total value of the project was 10.000 Euro and the implementation period was one year.
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Rezumat
Lucrarea îşi propune să sublinieze rolul pe care parteneriatele şcoală-muzeu îl au în realizarea
unor colaborări pertinente, organizate şi cu impact pozitiv asupra procesului de învăţare.
Vizitarea muzeelor este considerată a fi un instrument educativ foarte important în scopul
cunoaşterii de către elevi a patrimoniului cultural naţional. Totodată, familiarizarea cu o astfel de
experienţă favorizează dezvoltarea unei relaţii permanente între elevi şi muzeu, care va putea astfel
continua pe parcursul întregii lor vieţi.
Având în vedere implicaţiile, cerinţele şi totodată avantajele colaborării pe baza unor
parteneriate, Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş a iniţiat şi perfectat de
la an la an o serie de proiecte educaţionale, care se desfăşoară în colaborare cu unităţi de învăţământ.
Un astfel de exemplu este şi colaborarea cu Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din TârguMureş. Prin încheierea unor parteneriate, colaborarea între cele două instituţii, în perioada 2012–
2015, a avut un impact benefic evident pentru participanţii din ambele părţi.
Pe baza acestor parteneriate s-au desfăşurat o serie de activităţi variate şi stabilite de comun
acord între cei doi parteneri: vizite tematice la muzeu, participarea la vernisajele expoziţiilor
temporare şi la evenimente conexe expoziţiilor (matinee muzeale, mese rotunde), proiecte şi
programe educaţionale, excursii documentare în natură, concursuri.
În urma colaborării celor două instituţii, s-a constatat o creştere a implicării specialiştilor din
muzeu, cât şi a cadrelor didactice din şcoală în realizarea unor activităţi care să satisfacă nevoia de
cunoaştere şi de învăţare a elevilor în strânsă legătură cu cerinţele curriculei şcolare.

Introducere
Conceptul de parteneriat educaţional reprezintă o relaţie de colaborare, care are
drept scop optimizarea rezultatelor educaţiei şi care presupune atât o interacţiune, precum
şi o comunicare eficientă între părţile implicate. Orice parteneriat este o atitudine, care se
caracterizează prin dialog, cooperare şi implicare responsabilă.
Colaborarea şcoală-muzeu se realizează prin munca pe baza unor proiecte
educaţionale.
Un proiect educaţional reprezintă un cadru în care procesul învăţării integrează
activităţile didactice efectuate în clasă, cu patrimoniul şi experienţa muzeului, precum şi cu
cunoştinţele noi de dobândit [15].
Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori
comune, precum: asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării,
dezvoltarea cooperării, colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea
comunicării eficiente, dezvoltarea spiritului civic.
Vizitarea muzeelor este considerată a fi un instrument educativ foarte important în
scopul conştientizării de către elevi a patrimoniului cultural naţional. Totodată, familiarizarea
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cu o astfel de experienţă favorizează dezvoltarea unei relaţii constante între elevi şi muzeu,
care va continua pe parcursul întregii lor vieţi.
Nevoia de creştere a motivaţiei elevilor pentru învăţare şi a gradului de participare la
activităţi prin care să fie utilizată experienţa concretă, a condus la determinarea unor noi
roluri ale cadrelor didactice. Nivelul de competenţă al profesorilor se dezvoltă, în prezent, în
situaţii în care, pe lângă elaborarea şi dezvoltarea curriculum-ului şcolii, aceştia sunt nevoiţi
să proiecteze activităţi inter- şi transcurriculare, să selecteze în mod pertinent resursele de
învăţare, să participe la proiecte naţionale sau internaţionale, să dezvolte parteneriate şcoalăcomunitate etc. [1].
Cum poate fi caracterizată o relaţie de parteneriat?
Ideea de parteneriat între şcoală şi muzeu trebuie să se bazeze pe principiul
complementarităţii serviciilor oferite.
Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice,
strategii şi cunoştinţe pe care părţile implicate trebuie să le cunoască şi să le folosească.
Succesul parteneriatului şcoală – muzeu este bazat pe legătura permanentă, constantă
între reprezentanţii muzeului şi reprezentanţii şcolii. Se realizează astfel, un echilibru între
schimbare şi continuitate, între specific şi global. Succesul parteneriatului este asigurat
de menţinerea cadrului de organizare (contactul cu unităţi şcolare, calendarul de lucru,
planificări concrete de activităţi, respectarea termenelor, responsabilităţi de ambele părţi)
dar, mai ales, de conţinuturile şi metodologiile elaborate pentru a duce, în unele împrejurări,
şcoala ... în afara sălii de clasă.
Parteneriatul permite oportunităţi referitoare atât la procesul instructiv propriu-zis, cât
şi la activitatea extracuriculară, contribuind la o mai mare eficienţă a predării disciplinelor
(cu deosebire a ştiinţelor naturii), la educaţia profesional-ştiinţifică.
Termeni ca legături, relaţie, colaborare necesită dezvoltarea parteneriatului între muzeu
şi şcoală, adică o situaţie de „negociere” în care cele două instituţii îşi compară culturile
respective, sistemele şi procesele de elaborare de cunoştinţe, se angajează în ceea ce priveşte
munca şi resursele şi identifică metodologii, strategii şi instrumente de învăţare [8, 9 cf.15].
Este necesar parteneriatul dintre şcoală şi muzeu?
Din punctul de vedere al parteneriatului şcoală – muzeu, educaţia nonformală, centrată
pe cel care învaţă, este importantă pentru că:
– dezvoltă capacităţi, competenţe aptitudini;
– răspunde rapid şi adecvat unor nevoi concrete;
– dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor
activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de
aspiraţiile lor;
– contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor,
oferind activităţi de perfecţionare profesională, de completare a studiilor;
– creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind
destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic.
Muzeul urmăreşte în permanenţă utilizarea propriilor competenţe materiale şi umane
în vederea completării cunoştinţelor elevilor prin activităţi extraşcolare cu un larg evantai
educativ: orientarea lor spre mijloace de investigare a fenomenelor şi proceselor desfăşurate
în natură, documentarea în domeniul ştiinţelor naturii, studierea lucrărilor de specialitate
din bibliotecă, a materialelor pe internet, participarea la excursii, vizite, expoziţii, dezbateri,
activităţi didactice în muzeu.
Un proiect educaţional are în vedere două aspecte, un aspect de învăţare şi unul de predare.
Aspectul de învăţare se referă la cunoştinţele deja dobândite, la experienţa personală, la interesele,
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motivaţiile şi la interacţiunea socială cu ceilalţi membri ai grupului. Aspectul de predare integrează
intenţiile, obiectivele şi metodele de predare, decisive pentru orientarea proiectului.
Aceste două aspecte sunt legate atât de munca profesorului, care concepe proiectul pe
baza activităţilor din cadrul şcolii şi a necesităţilor elevilor săi, cât şi de munca educatorului
muzeal, care lucrează în colaborare cu profesorul şi contribuie la proiect ca expert muzeal.
Este vorba despre un proces construit pe relaţia interactivă dintre vizita la muzeu şi
munca aferentă acestei vizite, care se desfăşoară în clasă, înainte şi după vizită, o interacţiune
care permite exploatarea potenţialului pedagogic unic al obiectelor originale şi utilizarea
muzeului ca resursă de predare şi învăţare.
Exemplu de parteneriat şcoală-muzeu
Având în vedere implicaţiile, cerinţele şi totodată avantajele colaborării pe baza unor
parteneriate, Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş a iniţiat şi
perfectat de la an la an o serie de proiecte educaţionale, care se desfăşoară în colaborare cu
unităţi de învăţământ.
Un astfel de exemplu este şi colaborarea cu Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din
Târgu-Mureş. Prin încheierea unor parteneriate, colaborarea între cele două instituţii, în
perioada 2012–2015, a avut un impact benefic evident pentru participanţii din ambele
instituţii.
Pe baza acestor parteneriate s-au desfăşurat o serie de activităţi variate şi stabilite de
comun acord între cei doi parteneri: vizite tematice la muzeu; participarea la vernisajele
expoziţiilor temporare şi la evenimente conexe expoziţiilor (matinee muzeale, mese rotunde);
proiecte şi programe educaţionale; excursii documentare în natură; concursuri.
În desfăşurarea acestor activităţi s-a ţinut cont de câteva cerinţe minimale [2]:
– din partea școlii: deschidere pentru activităţi didactice realizate într-un cadru educativ
nou, pus la dispoziţie de sălile de expoziţie ale muzeului şi de sălile de activităţi interactive;
cunoaşterea metodologiei de proiectare şi dirijare a activităţilor didactice într-un astfel de cadru.
– din partea muzeului: cunoaşterea programelor şcolare, a competenţelor generale
şi specifice, a conţinuturilor ştiinţifice; realizarea unor programe educative care să aibă în
vedere valorificarea patrimoniului muzeului şi nevoile şcolii de a desăvârşi cu ajutorul său
educaţia elevilor.
– din partea ambilor factori implicaţi: acordul între muzeograf şi profesor pentru
colaborarea în vederea realizării obiectivelor educative specifice fiecărei părţi implicate;
acordul între muzeu şi şcoală în ceea ce priveşte modul de realizare concretă a acestei
colaborări şi a modului de evaluare a rezultatelor de o parte şi de alta.
PROGRAME EDUCAŢIONALE
1. Programul de pedagogie muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu” face obiectul
unui protocol de colaborare încheiat între Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului
Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, pe o perioadă de 4 ani, începând din
anul şcolar 2010 – 2011 (nr.5516/30.08.2010).
Acest program a fost conceput cu scopul de a valorifica patrimoniului muzeal în funcţie
de programa şcolară. Metodele didactice care s-au folosit în cadrul acestor activităţi au fost
preponderent activizante: expunerea, conversaţia euristică, demonstraţia, descoperirea,
problematizarea, jocul de rol, metoda piramidei sau a bulgărelui de zăpadă etc. [3].
În cadrul acestui program, colaborarea cu Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din
Târgu-Mureş s-a materializat prin participarea elevilor şi a cadrelor didactice la câteva dintre
activităţile propuse de proiect, şi anume:
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a) „Animale ocrotite de lege”
Pentru început, participanţii au făcut cunoştinţă, prin intermediul unei video-proiecţii,
cu principalele specii de animale ocrotite de lege în România, importanţa conservării acestora
şi a habitatelor în care ele trăiesc, urmând ca apoi să identifice în expoziţiile muzeului câţiva
dintre reprezentanţii despre care s-a discutat. În acest mod s-a realizat şi fixarea şi consolidarea
cunoştinţelor obţinute. Activitatea s-a încheiat cu un atelier pedagogic, în cadrul căruia s-a
întocmit o hartă a animalelor ocrotite de lege. La această activitate au participat 36 de şcolari
şi 2 cadre didactice.
b) „O brad frumos!”
Este o activitate prevăzută pentru luna decembrie, în cadrul căreia se propune o
incursiune în lumea coniferelor (Gymnospermae), pornind de la una dintre cele mai
îndrăgite sărbători – Crăciunul – şi unul dintre simbolurile acestuia, bradul de Crăciun. În
conformitate cu structura pe care a fost conceput acest proiect educaţional, informaţiile
referitoare la conifere, caracteristici, răspândire, varietate, habitat au fost grupate şi redate
printr-o prezentare audio-video. Aceasta a fost urmată de un atelier de pedagogie muzeală
în cadrul căruia participanţii şi-au folosit imaginaţia şi creativitatea pentru a confecţiona
podoabe de Crăciun, folosind conuri de conifere. Din partea şcolii partenere au participat 24
elevi însoţiţi de un cadru didactic.
c) Plante delicioase, utile sau periculoase
Această temă introduce participanţii în lumea fascinantă a plantelor şi a utilizării
acestora. Fie că este vorba despre plante utilizate în alimentaţie, tratament, plante toxice,
ele şi-au dezvăluit secretele cu ajutorul unei video-proiecţii la finalul căreia cei prezenţi au
putut face cunoştinţă şi cu o serie de curiozităţi despre acestea. Legătura cu patrimoniul
muzeal s-a făcut prin prezentarea expoziţiilor muzeului, cu precădere a sectoarelor: „Plante
medicinale”, „Plante tinctoriale” şi „Plante ocrotite de lege”. Atelierul pedagogic cu care s-a
încheiat activitatea a încântat simţul gustului şi mirosului, prin degustările de ceaiuri din
plante medicinale. La această activitate au participat 52 de elevi şi 2 cadre didactice.
Beneficiile muzeului, prin implementarea acestui program, sunt importante mai ales
datorită faptului că îşi îndeplineşte cu succes una din funcţiile sale de bază, cea educativă.
PROIECTE EDUCATIVE
Tot pe baza unor parteneriate încheiate între Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul
Muzeului Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” s-au derulat în această
perioadă şi o serie de proiecte educative cum sunt: „În minunata lume a animalelor”
(Protocol de colaborare numărul 499/ 25 IX 2013), „Prin împărăţia florilor” (Protocol
de colaborare numărul 2225 din 26 XI 2012) şi „Incursiune în lumea vie” (Protocol de
colaborare numărul 1656 din 11 XI 2013).
Scopurile urmărite de aceste proiecte au fost: dezvoltarea creativităţii elevilor,
dezvoltarea gândirii logice, a capacităţii de a transfera cunoştinţe pentru a realiza noi
descoperiri, aplicarea integrată a cunoştinţelor de ştiinţele naturii, înţelegerea universului
ca un tot unitar, încurajarea cooperării în obţinerea unor rezultate de o calitate superioară,
dezvoltarea abilităţilor specifice strategiei cercetării, îmbunătăţirea procesului instructiveducativ, educarea şcolarilor în spiritul respectării valorilor şi calităţii mediului înconjurător,
creşterea gradului de informare a participanţilor la proiect cu privire la cunoaşterea mediului
şi a componentelor sale, stimularea dorinţei şi motivaţiei copiilor de a cunoaşte universul
florilor, de a proteja natura, dezvoltându-le comportamentul ecologic [4, 11, 12].
Prin derularea lor, Muzeul şi-a îndeplinit scopurile propuse: valorificarea patrimoniului
muzeal, formarea apetitului şi a reflexului pentru activităţile de educaţie muzeală, asigurarea
unei oferte educative alternative sau complementare celei realizate în şcoli, crearea unui
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cadru de activitate în care copiii să-şi manifeste şi să-şi dezvolte creativitatea prin munca în
echipă, potenţarea competenţelor şi a capacităţilor teoretice şi practice ale elevilor, atragerea
copiilor şi a familiilor acestora spre muzeu, creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate
[12].
CONCURSURI
În perioada 2010–2014 colaborarea dintre Muzeu şi Şcoala Gimnazială „Mihai
Viteazul” s-a concretizat şi în organizarea concursului naţional online „Din lumea celor care
nu cuvântă”. Pe lângă aceste instituţii, au mai fost implicaţi în elaborarea şi desfăşurarea
proiectului colaboratori de la Şcoala Gimnazială nr. 7 din Târgu-Mureş. Proiectul s-a realizat
pe baza unor protocoale de colaborare avizate şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov. Acest proiect s-a adresat iniţial elevilor din ciclul primar,
urmând ca pe măsura desfăşurării celor cinci ediţii să se lărgeasca plaja de adresabilitate şi la
elevii din ciclul gimnazial.
Prin modul în care a fost structurat şi activităţile desfăşurate, acest proiect-concurs a
îndeplinit următoarele obiective: dezvoltarea creativităţii artistico-plastice, prin desfăşurarea
unor activităţi menite să formeze atitudini responsabile, în vederea ocrotirii mediului
înconjurător; responsabilizarea şcolarilor cu privire la viaţa animalelor; stimularea implicării
copiilor în concursuri şi dezvoltarea spiritului de competiţie; dezvoltarea creativităţii literare
prin realizarea unor texte în versuri sau proză.
În urma colaborării celor două instituţii pe baza parteneriatelor, s-a constatat o creştere
a implicării specialiştilor atât din muzeu, cât şi a cadrelor didactice din şcoală în realizarea
unor activităţi care să satisfacă nevoia de cunoaştere şi de învăţare a elevilor în strânsă legătură
cu cerinţele curriculei şcolare.
Parteneriatele încheiate, proiectele realizate în colaborare, precum şi apropierea
de muzeu a cadrelor didactice şi a elevilor, a condus la o creştere a participării acestora
la activităţile organizate de muzeu, chiar şi în afara unor parteneriate bine conturate şi
structurate.
Astfel, în cadrul programului săptămâna Şcoala altfel / Să ştii mai multe, să fii
mai bun!, s-a constatat o creştere de la an la an a numărului de participanţi de la Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul”. Astfel, în anul 2012, 52 de elevi însoţiţi de 2 cadre didactice
au participat la prezentarea video O lume dispărută – dinozaurii, şi la atelierul pedagogic în
cadrul căruia s-au realizat desene tematice după prezentarea vizionată sau exponatele văzute
în muzeu. În anul 2013, oferta educaţională a muzeului pentru acest program a cuprins
o prezentare power-point „Ecosistemul acvatic Lacul Fărăgău” cu tematica ecosisteme
naturale oglindite în dioramele din muzeu, precum şi două ateliere pedagogice: Detectiv
în muzeu şi Eroul meu din muzeu – atelier de modelaj. La aceste activităţi au participat 5
cadre didactice şi 86 de elevi. În anul 2014, numărul de participanţi a crescut şi mai mult,
221 elevi şi 10 cadre didactice au luat parte la atelierele pedagogice organizate de Muzeu:
Lumea animalelor – atelier de creaţie, confecţionarea unor replici de animale şi Eroul meu
din muzeu – atelier de modelaj.
Nici vizitele tematice nu au fost ocolite de cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul”, acestea considerând expoziţiile temporare organizate de Muzeu un „instrument
educativ important în scopul conştientizării de către elevi a patrimoniului cultural, a priceperilor
şi cunoştinţelor (cognitive şi istorice) şi a înţelegerii estetice şi ştiinţifice” [10 cf. 15].
Astfel, aceştia au participat la vernisajele unor expoziţii temporare: „Moluşte din
colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii”, „Animale din Poveşti”, „Sărbătorile de iarnă
la muzeu” (2012) şi „Lumea plantelor în cosmetică” (2014), precum şi la activităţile
meta-expoziţionale.
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Stabilirea unei relaţii puternice şi pe termen lung oferă profesorilor ocazia de a „trăi”
muzeul, de a se angaja în opţiunile şi activităţile sale şi de a contribui la studii care să aducă
ameliorări, ajutând muzeele să devină capabile să joace un rol activ în societate, mai ales
pentru tineri.
Pe de altă parte, muzeul poate ajuta la ameliorarea utilizării resurselor sale de către
şcoli prin încurajarea contactelor între profesori şi pedagogii din cadrul muzeului. Ocaziile
create de întâlnirile cu personalul oferă informaţiile şi sprijinul necesar organizării şi utilizării
vizitei în mod creativ [13].
Concluzii
Educaţia muzeală încurajează folosirea muzeelor ca mediu în care procesul de învăţare
este stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea cunoştinţelor
primite de către elevi în cadrul şcolii, evidenţiind totodată potenţialul formator al
patrimoniului muzeal.
Obiectele de patrimoniu trebuie interpretate printr-o abordare interdisciplinară şi
prezentate într-o manieră interactivă şi cât mai agreabilă.
Colaborarea pe baza unor parteneriate educaţionale încurajează cadrele didactice să
utilizeze muzeul ca pe o resursă importantă de educaţie nonformală pentru elevi.
Pentru a beneficia de această resursă, muzeul oferă o serie de instrumente. Astfel, pentru
planificarea unei abordări interdisciplinare programul educativ din muzeu este gândit prin
identificarea celor mai bune strategii care să direcţioneze activităţile.
Colaborarea Secţiei de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş cu Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul”, s-a concretizat în realizarea unor activităţi desfăşurate în baza
parteneriatelor interinstituţionale.
În urma colaborării celor două instituţii pe baza parteneriatelor, s-a constatat o creştere
a implicării specialiştilor din muzeu, cât şi a cadrelor didactice din şcoală în realizarea unor
activităţi care să satisfacă nevoia de cunoaştere şi de învăţare a elevilor în strânsă legătură cu
cerinţele curriculei şcolare, precum şi o creştere a interesului elevilor pentru muzeu, pentru
activităţile oferite de acesta.
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SCHOOL AND MUSEUM – EDUCATIONAL PARTNERSHIP
(Abstract)
The paper aims to highlight the role that school – museum partnerships have in achieving greater
cooperation, more relevant and organized that has a positive impact on learning process.
Visiting museum is considered to be a very important educational tool for the purpose of the students’
awareness of national cultural heritage. However, familiarity with such an experience favors the development
of a regular relationship between students and museum that will continue throughout their lives.
Given the implications, requirements and advantages of working while on partnerships, the Museum
initiated and perfected from year to year a number of educational projects, which are conducted on school
– museum partnerships. One example is the collaboration with the Secondary School “Mihai Viteazul” TârguMureş.
Through partnerships, collaboration between the two institutions: Mureş County Museum, Department
of Natural Sciences and Secondary School “Mihai Viteazul”, in the period 2012–2015 had a clear beneficial
impact for participants from both institutions.
Based on these partnerships museum and school agreed and has developed a series of varied activities:
thematic visits to the museum; attending temporary exhibitions openings and related events (museum matinee,
round tables, and conferences); projects and educational programs; documentary tours in nature; contests.
Due to collaboration between the two institutions on a partnership basis, there was an increase in the
involvement of museum specialists and teachers of the school in carrying out activities that meet the need for
knowledge and learning of the students closely with school curricula requirements.
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Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Str. Independenţei nr. 2, Ro–220171 Drobeta Turnu Severin

Rezumat
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier s-a implicat, încă de la început, în programul „Şcoala Altfel”,
iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, începând cu anul şcolar 2011–
2012.
Instituţia noastră a propus elevilor severineni şi nu numai, un program educaţional înscris
sub genericul „Muzeul se reinventează pentru tine”.
În anul 2014, „Şcoala Altfel” s-a desfăşurat în săptămâna 7–11 aprilie, în patru locaţii diferite:
Muzeul de Artă, Muzeul Hidrocentralei „Porţile de Fier I”, S.C. Severin Shopping Center S.R.L. şi
Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu”.
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier a inclus în programul educaţional, pe lângă vizitarea celor
două muzee, şi desfăşurarea unor activităţi educative cu teme diverse, de istorie, etnografie, ştiinţe
ale naturii, artă plastică şi restaurare.
Feedback-ul „Şcolii Altfel” pentru anul 2014 a cuprins:
– dinamica vizitatorilor înregistraţi în toate cele patru locaţii;
– rezultatul studiului unui chestionar aplicat pe un număr de 96 de elevi;
– impresiile vizitatorilor asupra expoziţiei „Rânduiala săsească”;
– produse ale atelierelor (rebusuri, desene, şabloane, puzzle-uri etc.).

Programul „Şcoala Altfel” s-a desfăşurat în anul 2014, în perioada 7–11 aprilie, după
un program stabilit de comun acord cu toţi muzeografii Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.
Încă de la începutul lunii martie, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii celor şase secţii
ale muzeului, s-au pus bazele programului educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine”.
Datorită lipsei unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale
propuse elevilor, s-a apelat la un partener din sfera comercială şi totodată, la spaţiile din
unităţile şcolare.
Trebuie precizat că Muzeul Regiunii Porţilor de Fier se află încă din anul 2010 într-un
amplu proces de reabilitare şi de transformare în produs turistic, fapt pentru care, spaţiul
destinat activităţilor cu publicul lipseşte. Din acest motiv, în anul 2014, o parte dintre
activităţile educaţionale propuse elevilor severineni în săptămâna „Şcoala Altfel” s-au
desfăşurat la S.C. Severin Shopping Center S.R.L., care a pus la dispoziţie spaţiul necesar.
Programul educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine”, destinat elevilor în
perioada „Şcolii Altfel” s-a desfăşurat, deci, în următoarele locaţii: Muzeul de Artă, Muzeul
Hidrocentralei „Porţile de Fier I”, S.C. Severin Shopping Center S.R.L. şi Şcoala Gimnazială
„Alice Voinescu”, unitate şcolară care a solicitat ca o parte dintre activităţile propuse de muzeu
să se desfăşoare în incinta acesteia.
Promovarea acestui eveniment s-a realizat de către muzeografii Secţiei Relaţii Publice,
Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală prin următoarele metode:
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– transmiterea prin fax a programului educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine”
către toate unităţile şcolare severinene;
– expunerea afişului expoziţiei „Rânduiala săsească” la avizierele şcolare de pe raza
municipiului Drobeta Turnu Severin;
– mediatizarea programului dedicat „Şcolii Altfel” în mass-media locală;
– postarea programului educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine” pe Facebookul muzeului.
Desfăşurarea activităţilor din cadrul programului „Şcoala Altfel” 2014
Muzeul de Artă a itinerat expoziţia „Rânduiala săsească”, organizată de muzeografii
Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerius”, în baza unui protocol încheiat între Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier prin Secţia Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală
şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu.
Prin intermediul acestei expoziţii, elevii au învăţat despre „rânduiala” comunităţilor
săseşti din sudul Transilvaniei şi anume, despre structura satului şi a gospodăriei săseşti,
despre „rânduiala” vieţii bisericeşti şi despre vestimentaţia saşilor. În paralel cu expoziţia, în
parcul muzeului, a fost organizat un atelier de pictură.
În cadrul expoziţiei, pe lângă multe alte exponate, a fost prezentat un interior săsesc
în miniatură, care cuprindea mobilier pictat cu motive florale. Astfel, elevii care au dorit să
participe la atelierul de pictură, au fost îndrumaţi de către specialiştii muzeului să reproducă
modelele florale întâlnite pe obiectele de mobilier expuse.
O altă locaţie în care s-a desfăşurat Şcoala Altfel a fost Muzeul Hidrocentralei „Porţile
de Fier I”, situat în cadrul Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier I de la Gura Văii, la o
distanţă de 11 km de Drobeta Turnu Severin. Pe lângă vizitarea expoziţiei de bază şi a sălii
turbinelor, elevii au participat la expunerea tematică „Apariţia şi evoluţia banilor”, învăţând
astfel despre necesitatea apariţiei banilor şi circulaţia lor pe teritoriul României.
La societatea comercială S.C. Severin Shopping Center S.R.L., într-un spaţiu special
amenajat, s-au desfăşurat activităţi educative cu teme diverse, din domeniile: istorie,
etnografie, ştiinţe ale naturii, artă plastică şi restaurare.
Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” şi-au exprimat dorinţa
ca elevii lor să vizioneze filmul documentar „Peisaje danubiene”, în care sunt prezentate
obiective istorice şi naturale de pe ambele maluri ale Dunării şi să participe la atelierul
„Salvaţi păsările Europei!”
Dinamica participanţilor la programul Şcoala Altfel, în anul 2014
Datorită poziţionării pe drumul european E70, Muzeul Hidrocentralei „Porţile de
Fier I”, de la Gura Văii a primit în spaţiile sale expoziţionale, pe lângă elevi severineni şi
mehedinţeni şi elevi proveniţi din alte colţuri ale ţării, aflaţi în tranzit prin judeţul nostru.
Cei mai mulţi vizitatori au fost înregistraţi la Muzeul Hidrocentralei „Porţile de Fier I”
(1164 de vizitatori) şi la Muzeul de Artă (834 de vizitatori) (Fig. 1).
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Fig. 1: Participanţii la programul „Şcoala Altfel”, organizat de Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier, în anul 2014 – statistică

Analizând Figura 2, în care este prezentată dinamica vizitatorilor înregistraţi în cele
patru locaţii, pe grupe de vârstă (elevi de şcoală gimnazială şi elevi de liceu), se poate trage
următoarea concluzie: dintre cele patru locaţii, doar Muzeul de Artă, situat în centrul oraşului,
a înregistrat un număr mai mare de elevi de liceu, comparativ cu elevii de şcoală gimnazială.

Fig. 2: Dinamica vizitatorilor înregistraţi în cele patru locaţii, pe grupe de vârstă

Pentru a înţelege cât mai bine cum îşi doresc elevii să petreacă timpul în săptămâna
Şcoala Altfel şi în ideea de a ne îmbogăţi oferta educaţională pe viitor, am realizat un chestionar
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cu 7 întrebări pe care l-am distribuit elevilor la finalul fiecărei activităţi desfăşurată în spaţiul
societăţii comerciale (Anexă).
La acest experiment au participat 96 de elevi cu vârste cuprinse între 9–14 ani, dintre
care 38 de sex masculin şi 58 de sex feminin.
Datele obţinute în urma prelucrării chestionarelor au reliefat mai multe aspecte asupra
cărora trebuie să reflectăm, atunci când vom organiza următorul program educaţional al
Şcolii Altfel.
La întrebarea nr.1 „Ce activităţi doriţi să desfăşuraţi în săptămâna Şcoala Altfel?”,
dintre cei 96 de elevi intervievaţi, 66% preferă excursiile, 22% vizitele la muzeu şi doar
12% activităţile instructiv-educative. Printre alte activităţi preferate, elevii au menţionat:
voluntariatul, plantarea pomilor, taberele şi drumeţiile.

La întrebarea nr. 2 „Consideraţi că atelierul la care aţi participat astăzi a fost benefic?”,
95 de elevi au răspuns afirmativ şi doar unul negativ.
La întrebarea nr. 3 „dacă Muzeul Regiunii Porţilor de Fier ar fi fost deschis, unde aţi
fi dorit să desfăşuraţi activităţile din Şcoala Altfel?”, 55% dintre intervievaţi au dorit să-şi
desfăşoare activităţile în parcul arheologic, 25% în sălile de expoziţii, 15% în cadrul atelierelor
special amenajate pentru public şi doar 5% în alte locaţii.
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La întrebarea nr. 4 „Ce tipuri de activităţi v-ar fi plăcut să desfăşuraţi în săptămâna de
Şcoală Altfel?”, 54% din cei intervievaţi au răspuns că le-ar fi plăcut atelierele de meşteşuguri
tradiţionale, 20% ar fi preferat proiecţiile de filme şi 15% activităţile interactive.

La întrebarea nr. 5 „Ce subiecte v-ar plăcea să dezbateţi împreună cu muzeografii
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier?”, elevii au răspuns:
–„Despre evul mediu, istoria poporului român”
– „Despre personalităţile istorice din judeţul Mehedinţi”
–„Subiecte legate de istoria oraşului nostru”
–„Să studiem arta barocă”
–„Mi-ar plăcea să dezbatem promovarea muzeului şi a operelor acestora.”
–„Despre cetăţi medievale, sculpturi, picturi”
–„despre autenticitatea mamuţilor”
–„Mi-ar plăcea să ne prezentaţi modul de construire al podului roman și istoria satelor
mehedinţene.”
–„Mi-ar plăcea să devenim pentru o zi mici artiști și să desenăm ceva la alegere.”
–„despre insula Ada-Kaleh”
–„despre războaiele mondiale”
–„despre păsări, pești, dinozauri, pietre semipreţioase și descoperiri arheologice”
–„Obiceiuri și tradiţii din zona Olteniei”
–„despre peșteri…cum s-au format, ce oameni au trăit și cum au trăit “
La întrebarea nr. 6 „dacă noi suntem prietenii voştri, iar voi sunteţi PRIETENII
MuZEuluI, cum aţi vrea să petrecem săptămâna de Şcoală Altfel?”, copiii au dat următoarele
răspunsuri:
–„Mi-ar plăcea să locuim la muzeu.”
– „Să mergem la ruine să facem picnic”
– „Mi-ar plăcea să participăm la concursuri legate de ruinele din parcul arheologic.”
– „Să mâncăm, să ne uităm la poze și să ne jucăm jocuri interesante”
– „Să ne transformaţi în mici ambasadori ai muzeului. Să ne povestiţi istoria fiecărei
„pietre” din curtea muzeului”
– „Să vizităm muzeul și să ni se explice de unde au obiectele vechi”
– „Să facem o excursie la București”
–„Împreună cu muzeografii, ne-am dori să facem multe activităţi în aer liber, excursii în
diferite locuri”
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– „Cu o prăjitură”
La rubrica Observaţii/Impresii copiii au notat:
– „A fost frumos fiindcă ne-aţi lăsat să lucrăm cu lut.”
– „Mi-a plăcut că ne-aţi lăsat să luăm acasă obiectele modelate de noi în lut.”
– „A fost distractiv şi educativ în acelaşi timp.”
– „Am observat că strămoşii noştri au inventat multe lucruri folositoare omului.”
– „Cel mai mult mi-a plăcut proiectul muzeului.”
– „Aştept cu nerăbdare să vizitez noul muzeu renovat.”
– „Mi-a plăcut că am făcut rebus.”
La Muzeul de Artă, din componenţa expoziţiei „Rânduiala săsească” a făcut parte şi un
„stâlp al impresiilor”, unde erau prinse bucăţi de hârtie colorată, pe care vizitatorii şi-au putut
exprima părerea referitor la expoziţie.
Acest muzeu a fost vizitat în săptămâna de Şcoală Altfel şi de un grup de elevi străini
aflaţi într-un parteneriat educaţional cu unul din liceele severinene. Elevii proveniţi din
ţări ca Spania, Franţa, Portugalia, Polonia, Turcia şi Cipru au fost mai mult sau mai puţin
impresionaţi de ceea ce au văzut în muzeul nostru.
Părerile tinerilor atât pro- cât şi contra, aşa cum se poate observa din impresiile pe care
le-au scris, ne-au pus un mare semn de întrebare:
– „Mă bucur că am avut o asemenea activitate în Săptămâna Altfel. Expoziţia a fost
interesantă.”
– „Expoziţia este foarte reuşită, cu elemente săseşti reprezentative extrem de bine
păstrate şi foarte frumoase. Mulţumim pentru oportunitatea de a vizita o asemenea expoziţie
interesantă!”
– „Sunt bucuroasă că am avut ocazia să vizitez această expoziţie frumoasă şi interesantă.”
– „A fost foarte frumos. Mi-a plăcut să aflu mai multe lucruri din viaţa saşilor.”
– „A fost minunat şi cu siguranţă voi reveni cât de des pot. Exponatele au fost excepţionale.
Mă bucur că doamna dirigintă a ales această activitate”.
– „Personal, nu am avut ocazia să particip foarte des la asemenea activităţi. Sunt elevă
şi mă bucur că pot asista la un astfel de eveniment, unul extraşcolar. Sper să am cât mai multe
astfel de oportunităţi. A fost un vernisaj deosebit, am aflat informaţii din spaţiul transilvănean”.
– „Félicitations!! Très bon effort. Fantastique collection!!
– „Mi-a plăcut! Se poate şi mai mult!”
– „Plictisitor şi puţin, puţin frumos”
–„A fost o expoziţie foarte urâtă”
Ca rezultate ale atelierelor desfăşurate în cadrul programului „Muzeul se reinventează
pentru tine” am obţinut:
– rebusuri completate de elevi în urma informaţiilor primite în cadrul fiecărui atelier
desfăşurat în incinta spaţiului comercial;
– desene realizate de copii în cadrul atelierului de pictură de la Muzeul de Artă;
– desene realizate de elevii participanţi la atelierul „Salvaţi păsările Europei”, desfăşurat
în cadrul Şcolii Gimnaziale „Alice Voinescu”;
– şabloane reprezentând costumul popular, completate cu elemente de cusături
specifice zonei Olteniei, realizate în cadrul atelierului de etnografie „Din zestrea bunicii”;
– răspunsuri la chestionare;
– impresii vis-a-vis de expoziţia „Rânduiala săsească”.
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Concluzii
Copiii îşi doresc să desfăşoare activităţi cât mai relaxante în săptămâna „Şcoala Altfel”,
care să nu-i solicite intelectual şi la care să participe de bunăvoie. Am întâlnit pe parcursul
acestei săptămâni, copii care au refuzat să se implice în orice acţiune pe durata unui atelier
de 2 ore. Au refuzat să modeleze lutul pentru că „ne murdărim”, nu au dorit să reîntregească
un puzzle, nu au completat chestionarul şi nici rebusul propus de coordonatorul atelierului,
într-un cuvânt am avut de a face cu elevi care evident nu doreau să participe la aceste ateliere.
Poate cadrele didactice nu sunt suficient de „inspirate” atunci când aleg anumite
ateliere, din oferta propusă de muzeu sau poate nu ţin cont şi de dorinţele elevilor sau poate
copiii sunt într-adevăr atât de „plictisiţi” încât nu doresc să participe la aceste activităţi.
De la o generaţie la alta, în funcţie de pretenţiile copiilor, trebuie să ne îmbogăţim oferta
de activităţi educaţionale propuse elevilor pentru săptămâna „Şcoala Altfel”, astfel încât ea
să devină tot mai atractivă pentru tineri şi aceştia să participe din plăcere şi nu „forţaţi” de
cadrele didactice.
O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost legată de lipsa spaţiului propriu şi
amenajarea unuia într-un centru comercial situat la periferia oraşului, lucru care a dus la
participarea unui număr mic de elevi la activităţile propuse în acest spaţiu. Cadrele didactice
au evitat această locaţie, menţionând distanţa mare de la şcoală până la centrul comercial.
În programul educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine” au fost înscrişi şi elevi
proveniţi din centrele de plasament, care se pare că au fost cei mai încântaţi de atelierele la
care au participat.
În speranţa că reabilitarea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier se va încheia în cel mai scurt
timp şi că vom obţine spaţiul necesar organizării tuturor evenimentelor culturale şi educaţionale,
pe viitor dorim să ne îmbunătăţim ofertele pentru a mulţumi toate categoriile de public.
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THE PROGRAM “THE SCHOOL – SEEN FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE” AT THE
THE IRON GATES REGION MUSEUM IN 2014
(Abstract)
The Iron Gates Region Museum was involved from the start in the program “The school – seen from a
different perspective”, initiated by the Ministry of Education, Research, Youth and Sport, beginning with the
2011–2012 school year.
Our institution has proposed to the students of Drobeta Turnu Severin and not only, an educational
program enrolled under the generic “Museum reinvents itself for you”.
In 2014, the program “The school – seen from a different perspective”, took place during the week
of 7–11 April, in four different locations: the Museum of Art, the Museum of “Iron Gates I” Hydroelectric
Power Station, S.C. Severin Shopping Center S.R.L., the Secondary School “Alice Voinescu”. The Iron Gates
Region Museum has included, in the educational program, visiting the two museums and the deployment of
educational activities with different themes, history, ethnography, natural sciences, fine arts and restoration.
The feedback of the program “The school – seen from a different perspective” contents:
– the dynamic of visitors record in all four locations,
– the result of a survey questionnaire to a number of 96 students,
– the impressions of the exhibition visitors “Order of Saxon”,
– the results of the workshops (crosswords, drawings, templates etc.).
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Anexă: Chestionar

CHESTIONAR
1. Ce activităţi prefereţi să desfăşuraţi în Săptămâna Şcoala Altfel?
a. excursii ______
b. activităţi instructiv-educative desfăşurate de Instituţiile Statului sau ONG-uri_____
c. vizite la muzee______
d. altele________________________________________________________
2. Consideraţi că atelierul la care aţi participat astăzi a fost benefic pentru voi?
DA_______

NU________

Observaţii_______________________________________________________________
3. Dacă Muzeul Regiunii Porţilor de Fier ar fi fost deschis, unde aţi fi dorit să desfăşuraţi activităţile din
Şcoala Altfel?
a. în sălile de expoziţie__________
b. în ateliere special amenajate pentru public _____________
c. în ruinele antice şi medievale din Parcul arheologic al muzeului __________
d. alt spaţiu____________
4. Ce tipuri de activităţi v-ar fi plăcut să desfăşuraţi în săptămâna de Şcoală Altfel?
a. proiecţii de filme documentare _______
b. ateliere de meşteşuguri tradiţionale (olărit, ţesut, cioplit, etc) în care să lucraţi individual
_________
c. lecţii interactive, prezentări tematice ________
d. alte activităţi_____________________________________________________
5. Ce subiecte v-ar plăcea să dezbateţi împreună cu muzeografii Muzeului Regiunii Porţilor de
Fier?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Dacă noi suntem prietenii voştri, iar voi sunteţi PRIETENII MUZEULUI, cum aţi vrea să petrecem
săptămâna Şcoala Altfel împreună _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Ce vârstă aveţi?
8. Ce sex aveţi?

_________ ani
M _________

F__________
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Fig. 3: Pliantul programului educaţional „Muzeul se reinventează pentru tine”
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Fig. 4: Aspecte din timpul desfăşurării atelierului „Salvaţi păsările
Europei!”- la Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu”

Fig. 5: Activităţi desfăşurate la S.C. Severin Shopping Center S.R.L.
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Fig. 6: Activităţi desfăşurate la Muzeul de Artă
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