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Rezumat
Studiul nostru evocă principalele etape în dezvoltarea muzeului, în corelaţie cu dimensiunea 

majoră a colecţiilor din patrimoniu, aceea de educaţie activă a publicului larg, a elevilor şi a studenţilor.
Activităţile cultural-educative, prezente încă de la înfiinţare din 1834, încep în forţă la muzeul 

„Grigore Antipa” de abia în 1953, odată cu primul ciclu de conferinţe duminicale. Piesele de rezistenţă 
ale muzeului au fost şi rămân expoziţia publică şi colecţia ştiinţifică. Grigore Antipa recomanda, la 
începutul secolului al XX-lea, principii şi direcții de dezvoltare a muzeului pentru o educație activă a 
publicului de toate vârstele, cu 40 de ani înainte ca ele să fie discutate la nivel mondial, în 1947, când 
se pune problema rolului pe care îl are un muzeu în educaţie.

Rolul educativ al muzeului de ştiinţele naturii este bine cunoscut acum, dar este necesară 
precizarea că muzeul dispune de alte căi de a realiza educaţia decât cele de care dispune sistemul 
şcolar. Menţinerea unui interes viu pentru patrimoniul expus, se realizează prin programe şi 
evenimente mediatizate, prin presă, televiziune, internet, facebook, care trezesc curiozităţi şi 
dorinţa de a revedea muzeul. Organizarea expoziţiilor temporare este o modalitate prin care se 
aduce un plus de informaţie asupra valorilor de patrimoniu deţinute de muzeu, de evidenţiere a 
unor aspecte ecologice sau de informare a publicului asupra unor zone protejate sau care ar trebui 
protejate. Valorificarea ştiinţifică a colecţiilor a fost o preocupare permanentă în Muzeul Antipa. 
Ornitologii muzeului au publicat sute de lucrări de ornitologie, de educaţie ecologică, împreună cu 
studenţi şi tineri cercetători.

Introducere

Concepute inițial cu scopul de a tezauriza diverse obiecte, legate de istoria civilizației 
umane sau de istoria naturală, muzeele au fost de fapt primele „temple” ale educaţiei non-
formale, prin acţiunea instructiv-educativă exercitată de obiectele expuse, care alcătuiau 
expoziţia publică. Lipsa hârtiei, a cărţilor, a informaţiilor de tot felul legate de istoria naturală 
au făcut ca muzeul să devină un nucleu important de informare în secolele al XVIII-lea şi 
al XIX-lea. La început, expoziţia publică era cea care atrăgea publicul, atât adulții cât şi 
copiii. Patrimoniul era alcătuit din donaţii sau achiziţii, absolut totul era expus şi nu exista o 
departajare ştiințifică riguroasă. De multe ori, preparatele erau prezentate cu texte amuzante, 
cu scopul de a atrage vizitatorii şi a-i binedispune.
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Un istoric al activităților educative în Muzeul de Zoologie din Bucureşti

Primul muzeu din Ţara Românească a fost deschis la Bucureşti, în 1834, în două săli 
dintr-o clădire anexă a mănăstirii Sfântul Sava, unde era Academia Domnească. Patrimoniul 
primului muzeu din Bucureşti provine din donațiile făcute de banul Mihalache Ghica, fratele 
domnitorului Alexandru Ghica, şi conținea o colecție de câteva zeci de păsări, naturalizate 
de Constantin Hepites (farmacist din Brăila, tatăl academicianului Ştefan Hepites) şi diverse 
obiecte de arheologie colecționate chiar de banul Mihalache Ghica. Patronat de Eforia 
Şcoalelor (echivalentul Ministerului Educației de astăzi), acest muzeu a luat ființă încă de 
la început cu scopul clar de a suplini şi de a completa educația copiilor înscrişi la Academia 
Domnească.

Pe vremea aceea, directorul muzeului şi profesorii de ştiintele naturii aveau obligația 
de a publica diverse articole sau manuale, aşa încât preparatele prezentate în muzeu au 
fost surse de inspirație în publicațiile semnate de aceştia. Cel mai elocvent exemplu este 
cel al articolelor semnate de Carol Valstein în „Museul National”, editat din 1836 şi volumul 
„Elemente de ornitologie după proprii observații locale chiar în Țara Românească”, Bucureşti 
(Tipografia Mitropoliei, 1840), pe când era profesor de desen şi conservator al muzeului. 
Iuliu Barasch, şi el profesor de ştiinţele naturii la Sfântul Sava, publică mai multe articole 
despre cocoş şi găină, vrabie, barză etc., în revista pe care o editează singur, între anii 1856–
1862, „Isis sau Natura. Jurnal pentru răspândirea științelor naturale în Romania” (Petrescu & 
Petrescu, 2015).

Alte dovezi ale legăturii dintre muzeu şi cei care îl vizitează sunt date de Alexandru 
Odobescu care mărturiseşte că, în perioada cât a scris „Pseudokinegheticos” sau „Fals tratat 
de vânătoare”, se abătea în treacăt „.. prin sălile de jos ale Academiei, ocupate provizoriu de 
Muzeul de Antichități. ...am aflat că grangorele este o pasăre galbenă și mare cât mierla, care 
pe latinește se chiamă Oriolus galbula, iar pe frantuzește loriot. Dar numele românesc al 
gustosului ortolan, tot nu l-am aflat, ci din contră mai mult m’am încurcat văzînd în muzeul 
de istorie naturală de la Academie, două păsări de mărime si de formă cu totul diferite, 
purtând amîndouă numirea latină de Emberiza hortulanus fără de echivalente româneşti….” 
(Odobescu, 1875). Pe lângă toate confuziile pe care le putea crea expoziția publică a micului 
muzeu în 1850, aceasta rămâne singurul loc de informare în domeniul zoologiei, alături de 
Şcoala grecească de la Academia Domnească.

Între anii 1867–1893, care corespund perioadei directoratului profesorului Gregoriu 
Ştefănescu, Muzeul funcţionează în clădirea Universității, dar sunt puține referinţe care 
atestă legătura dintre activitățile muzeului şi elevi sau studenți. Menționăm pe cea a lui 
Ioan P. Licherdopol, ajuns peste ani conservator al muzeului, care mărturiseşte într-un 
catalog al unei colecții prezentate la „Expozițiunea Congresului Asociațiunii Române 
pentru Desvoltarea şi Înaintarea Ştiințelor, la Secțiunea X, Colecții Particulare”, unde scrie 
următoarele: „De ce nu te ocupi, mi-a zis D-l Gr. Ştefănescu, de Moluscele moderne ale ţării? 
Un astfel de studiu ar fi de trebuinţă. M’ am ocupat; Colecțiunea de față dovedește aceasta, 
iar dificultățile de colecționare și de determinare le cunoaște numai acela care a făcut singur 
asemenea lucruri. Dedic această colecţiune aceluia care m’a îndemnat s’o fac”. Alte dovezi 
bibliografice nu am găsit referitor la activitatea elevilor sau a studenților în acest muzeu, dar 
cu siguranță era vizitat de public.

În acest timp, Gregoriu Ştefănescu, specialist în paleontologie, desfăşoară o activitate 
ştiințifică prodigioasă, descoperind specii noi, cum ar fi Camelus alutensis şi Deinotherium 
gigantissimum, ultima fiind piesă forte a tezaurului de astăzi a Muzeului „Grigore Antipa”. În 
această perioadă, colecția de ornitologie este îmbogățită de Ioan P. Licherdopol, prin colecțiile 
de cochilii de ouă, pe care le colecta, alături de colecțiile de malacologie sau conchiologie, 
dacă utilizăm termenul mai vechi. 
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Perioada 1893–1944 corespunde perioadei de activitate a lui Grigore Antipa, director 
al muzeului în acest timp. În 1895, Antipa aduce de la Viena un tânăr ornitolog, Robert 
Ritter von Dombrowski, angajat ca preparator, dar care în cei 21 de ani cât a lucrat în muzeu 
a desfăşurat o intensă activitate ştiințifică, concretizată într-o colecție bine pusă la punct 
şi câteva publicații ştiințifice rămase de referință în ornitologia românească. Mai întâi, 
Dombrowski este preocupat de îmbogățirea colecției şi de ordonarea ştiințifică a acesteia. 
Astfel, reuşeşte să alcătuiască o colecție ştiințifică, etichetată corect şi o colecție de păsări din 
România şi de faună exotică prezentată pentru public.

Alături de Antipa, participă la cele două strămutări ale muzeului, cea din strada Polonă 
şi mai apoi în palatul din Piața Victoriei, unde organizează în 1908, la deschiderea oficială, 
cea mai reuşită expoziție de păsări autohtone şi exotice, cu o prezentare taxonomică, riguros 
ştiințifică şi care cuprindea peste 1600 de specii la vedere numai pentru public (Marinescu, 
Ionescu, 1985). În plus bucureştenii au putut admira primele diorame zoogeografice, care 
reprezentau „Viața din Savana Africană”, „Deșertul Sahara”, „Tundra”, „Preria” şi câteva 
biogrupuri dintre care le numim numai pe cele legate de colecția de ornitologie: „Vulturii 
bărboşi din Carpați, Gypaetus barbatus”, „Condorii din Anzi, Vultur gryphus”, „Pereche 
de fazani din Sumatra, Argusianus argo”, „Pereche de berze negre la cuib, Ciconia nigra”, 
„Pereche de codalbi la cuib, Haliaeetus albicilla”, „Pelicanii creți, Pelecanus crispus”, „Grup de 
cormorani la cuib, Phalacrocorax carbo şi Phalacrocorax pygmaeus”, „Stârci în colonie mixtă, 
Ardea purpurea şi Nycticorax nycticorax”, „Dropia, Otis tarda”, „Grup de egrete mari şi mici 
în stuf, Egretta alba şi Egretta garzetta” (Marinescu, 1992; Papadopol et al., 1994). Pentru că 
Antipa considera că: „Sistematica singură e prea fadă și satisface numai pe foarte puțini dintre 
vizitatorii unui muzeu. Mulți dintre aceștia ar dori să știe câte ceva mai mult despre animalele 
expuse decât numai numele latinești și poziția lor în sistema zoologică: Unii ar dori să mai știe 
cu privire la aceste animale câte ceva despre habitatul și felul lor de viață, despre rolul ce au a’l 
juca în natură, despre comunitățile de viaţă ce le formează ele, despre foloasele şi vătămările 
ce le aduc omului sau despre raporturile animalelor între ele, etc; alții ar dori să se informeze 
mai mult despre evoluția regnului animal, despre raporturile de înrudire ale animalelor între 
ele, despre capacitatea lor de adaptațiune și despre migrațiunile ce le fac, despre desvoltarea 
lor individuală și organizațiunea lor internă, etc.” (Antipa, 1918) …alcătuieşte şi reuşeşte să 
creeze o expoziție dinamică, ghidată pe principii sistematice şi care rămâne neschimbată 
peste 100 de ani, până în 2011 (Fig. 1).

În tipăriturile vremii am găsit o lucrare a lui George Zotta, tânăr student, care publică 
catalogul unei colecții de cuiburi în Buletinul Ştiințific al Academiei Române şi care mulțumeşte 
Cavalerului de Dombrowski pentru sprijinul acordat la determinarea materialului şi la 
întocmirea lucrării. O altă mărturie a colaborării acestui om de ştiință cu tinerii ornitologi 
este dată de păsările donate de Dionisie Linția muzeului din Bucureşti, dar şi de speciile 
de păsări colectate în 1906 din Bucureşti (Colentina, Pantelimon sau Comana) prezente în 
colecția lui Linția, aflată acum la Muzeul din Timişoara, şi pe care le găsim consemnate într-o 
listă din memoriile sale publicate în 2004 de Andrei Kiss. De bună seamă că aceste exemplare 
i-au fost donate de Dombrowski în urma unor legături şi probabil a unei corespondențe care 
nu s-a păstrat sau pe care nu am găsit-o încă. Din ziarul „Minerva” din 1912 aflăm, chiar de 
la Dombrowski, că a colaborat cu Şcoala de Silvicultură de la Brăneşti, pentru care a donat 
158 de păsări, Şcoala de la Hârşova, unde a donat 275 de păsări şi la Şcoala din Cernavodă, 
numai 16 păsări.

Toată acestă perioadă, de la înființare până în 1918, o putem considera o perioadă de 
acumulare de patrimoniu, pusă la dispoziția publicului la început aleatoriu, iar apoi din ce 
în ce mai organizat din punct de vedere ştiințific, ceea ce a făcut ca din această etapă până 
astăzi, pentru buna desfăşurare a activităților în colecțiile unui muzeu, să fie necesar şi chiar 
obligatoriu un personal specializat cu o pregatire universitară adecvată. „Problema a cărei 
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rezolvare mi-am propus-o a fost dar: de a creia aci un institut care pe de o parte să servească 
cercetărilor pur științifice, și anume în prima linie a studiului științific naturalist al țării, iar 
pe de altă parte să înlesnească cultura populară – în sensul cel mai larg – și învățământul 
științelor natural” (Antipa, 1918a, b).

În perioada de organizare a noului muzeu din palatul de la Şosea, Antipa reuşeste 
îndeplinirea a două sarcini foarte dificile şi anume separarea colecției ştiințifice de colecția 
prezentată publicului larg din expoziția publică, expusă în sălile spațioase ale muzeului; în 
acest sens el notează: „Mai greu este a organiza o colecțiune publică care să corespundă menirei 
ei și care trebuie să fie în stare de a interesa deopotrivă atât pe laic cât și pe omul cult și chiar 
pe specialist” (Antipa, 1918b). Este prima lucrare a lui Antipa, dar şi prima din România care 
atrage atenția asupra rolului şi rostului muzeului, cel care prezintă colecții publice care au 
darul de a fi instructive şi educative: „Un lucru totuși nu trebuie părăsit din vedere cu ocazia 
organizărei unei colecțiuni publice, pentru ca aceasta să aibă în adevăr darul de a fi instructivă 
și educativă: Un director de muzeu are același scop de îndeplinit ca și un profesor, numai pe 
căi diferite; și el trebue dar, întocmai ca și profesorul, să conteze cu psihologia publicului. Pe 
când însă auditorii unui profesor au cam același grad de cultură si aceleași cunoștințe, așa 
că el se poate orienta după aceasta în prelegerile sale, vizitatorii unui muzeu aparțin tuturor 
staturilor culturale și au cele mai variate cerințe intelectuale și năzuințe; și totuși colecțiunile 
unui muzeu trebue să fie in stare de a oferi tuturor acestor categorii de vizitatori învățătură 
și să’i intereseze deopotrivă.” Genialul Antipa recomanda, la începutul secolului al XX-lea, 
principii şi direcții de dezvoltare a muzeului pentru o educație activă a publicului de toate 
vârstele, cu 40 de ani înainte ca ele să fie discutate la nivel mondial de Organizația Națiunilor 
Unite, de abia în 1947 (Michel Fare, 1947), când se pune problema rolului pe care îl are un 
muzeu în educaţie.

Grigore Antipa pleda în 1918, şi apoi reia aceasta idee în 1923 şi 1934, pentru o 
legătură vie între muzeu, colecțiile pe care le prezintă şi publicul vizitator: „Tocmai pentru 
acest scop se recomandă ca Muzeologul – întocmai ca și profesorul – să caute mai întâi puncte 
de contact cu cunoștințele pregătitoare, necesitățile și interesele intelectuale ale vizitatorului, 
pentru ca cu modul acesta să’l poată conduce dela cunoscut la necunoscut și să’l instruiască. 
Din acest punct de vedere – după cum s’a amintit mai sus – cel mai bun mijloc este de a pune 
în evidență și folosul ce’l oferă omului obiectele expuse și a nu lăsa din vedere și întrebuințarea 
lor practică” (Antipa, 1918). Gândurile şi ideile inovatoare ale lui Grigore Antipa sunt puse 
în practică, mult mai târziu, după moartea sa, după terminarea celui de-al Doilea Război 
Mondial.

Activităţile cultural-educative

Activităţile cultural-educative încep în forţă la muzeul „Grigore Antipa” de abia în 
1953, odată cu deschiderea primului ciclu de conferinţe duminicale. Piesele de rezistenţă ale 
muzeului au fost şi rămân expoziţia publică şi colecţia ştiinţifică. Colecţia de păsări, prezentă 
în muzeu, chiar din primele zile de la deschiderea muzeului în 1834, a ajuns astăzi la peste 
12000 de exemplare, constând în: balguri, păsări naturalizat-montate, păsări conservate 
în alcool, cuiburi, ouă, schelete complete şi schelete incomplete, resturi de hrană. Până în 
2011, în expoziţia publică erau prezentate specii de păsări din fauna mondială într-o sală 
specială, mare, cu luminator şi care cuprindea 1100 de specii şi avifauna României, cu 310 
specii şi 600 de exemplare prezentate în două săli, tot la etaj. Per total, în întreg muzeul, 
păsările reprezentau peste 60% din expoziţia publică, fiind prezente de la demisol până la 
etaj în diorame şi biogrupuri răspândite în tot muzeul, adică pe toate cele trei niveluri de 
prezentare a expoziţiei publice. Măsura importanţei acestei expoziţii publice este dată în 
istoricul muzeului de numărul vizitatorilor care i-au trecut pragul. De-a lungul timpului 
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au fost făcute diverse studii asupra vizitării muzeului, publicate în „Revista Muzeelor “ sau 
în revista muzeului „Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa“ 
(Dumitrescu et al., 1979 şi 1980; Matache et Serafim, 1980; Papadopol, 1971; Serafim et 
Matache, 1982). În 1948, muzeul era vizitat de 60.000 de oameni; 1952–90.000; 1960 şi 
1961–230.000; 1967–200.000; 1970–38.000; 1979–190.000; 1980–45.000; din 1953 până 
în 1977 muzeul a fost vizitat de 1.200.000 de oameni, dintre care peste 1.000.000 de elevi, 
30.000 de studenţi şi 170.000 alte categorii (adulţi şi pensionari) (Fig. 2).

În 2011 muzeul s-a deschis cu o nouă expoziţie publică, total schimbată, iar conceptul 
de prezentare a patrimoniului nu mai este pe principii de taxonomie, ca în vechea prezentare 
a lui Grigore Antipa, ci pe reprezentarea principalelor ecoregiuni din România (Pontică, 
Continentală, Stepă, Silvostepă şi Panonică), iar fauna exotică este prezentată pe zooregiuni 
(Palearctică, Arctică, Tropicală, Neotropicală, Orientală, Nearctică, Australiană etc.). Această 
nouă prezentare, însoţită de o campanie agresivă de promovare, a făcut ca, din septembrie 
până în decembrie 2011, circa 200.000 de oameni să treacă pragul acestui muzeu, adica 
peste 2000 de oameni/zi. În 2012, numărul vizitatorilor depăşeşte 390.000 de oameni, din 
care 119.000 sunt elevi şi studenţi. De asemenea, expoziţia publică este vizitată în principal 
de copii (preşcolari, elevi, studenţi), de adulţi şi de pensionari. Vizitarea este individuală sau 
în grupuri organizate (Fig. 3).

Expoziţia publică este susţinută nu numai de patrimoniul expus, ci şi de o serie de 
instrumente care au rol instructiv-educativ. Ghidajele reprezintă o cale directă prin care 
se realizează relaţia muzeu-public (Andreescu et Găldean, 1979). Muzeograful este cel care 
traduce cunoştinţele ştiinţifice într-un limbaj comun, pe înţelesul publicului, făcând apel la 
toate materialele care alcătuiesc expoziţia publică. Rolul educativ al muzeului de ştiinţele 
naturii este bine cunoscut, dar este necesară precizarea că muzeul dispune de alte căi de a 
realiza educaţia decât cele de care dispune sistemul şcolar (Găldean, 1980b). Ghidajele sunt 
disponibile pentru grupuri de adulţi, preşcolari, elevi şi studenţi. Pentru cei care vizitează 
individual sau cu familia muzeul, pentru un ghidaj specializat, le sunt puse la dispoziţie 
audioghiduri. 

Vizitatorilor le sunt puse la dispoziţie, pentru explicaţii suplimentare, şi texte. La 
început, textele erau scrise caligrafic, manual, pe carton şi erau însoţite de desene colorate, care 
completau informaţia asupra preparatului expus în vitrină (Fig. 4). Cu timpul, textele scrise 
de mână sunt înlocuite cu cele scrise la calculator, rar însoţite de imagini. În noua expoziţie 
publică de la Antipa, sunt disponibile peste 400 de texte despre păsări, textele sunt digitalizate 
şi accesibile din infotouch-uri. Începând din noiembrie 2012, vizitatorii muzeului au putut 
accesa informațiile ataşate pieselor din expunerea permanentă şi cu ajutorul telefoanelor 
mobile de tip Smartphone. Prin proiectul MuseoTag Antipa, informațiile ştiințifice asociate 
pieselor expuse pot fi citite cu ajutorul telefonului mobil datorită utilizării Quick Respond 
Code-urilor şi a sistemelor NFC (Near Field Communication).

Trezirea conştiinţei publicului şi menţinerea unui interes viu pentru patrimoniul expus, 
având inconvenientul că expoziţia publică nu suportă modificări radicale decât după nişte ani 
buni cu costuri foarte mari, se realizează prin evenimente mediatizate, prin presă, televiziune, 
internet, facebook, care trezesc curiozităţi şi dorinţa de a revedea muzeul. Un astfel de rol l-a 
avut proiectul „Istoria lumii vii în 10 exponate” (Fig. 5), destinat publicului larg, de toate 
vârstele, care a fost realizat de Muzeul „Grigore Antipa” în colaborare cu revista educațională 
Terra Magazin şi îşi propunea să prezinte elevilor şi publicului larg cele mai importante 10 
piese din expunerea permanentă a muzeului. Piesele „vedetă” au fost „dezvăluite” treptat, 
în fiecare lună, printr-o conferință la muzeu şi articolele lunare din revista Terra Magazin, 
prezentând informații mai puțin cunoscute despre comorile din patrimoniul cultural şi 
ştiințific deținut de Muzeul „Antipa”. Colecţia de păsări a avut două vedete, pasărea Dodo şi 
pasărea roşie a paradisului. Au fost prezentate două conferinţe: „Povestea porumbelului uriaș 
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Dodo” şi „Manuk Dewata sau Pasărea paradisului”. O parte din textul articolului publicat în 
revista Terra Magazin a fost reprodusă pe un panou şi postată în muzeu, alături de vitrina în 
care se află preparatul, aşa încât toate cele zece piese rare sunt marcate în sălile muzeului, 
atrăgând atenţia vizitatorilor.

Un alt eveniment, mai amplu, intrat deja în obişnuiţa publicului este „Noaptea 
Muzeelor”. Este un eveniment în care sunt implicate mai multe muzee din ţară şi din 
Bucureşti. Publicul este atras prin oferta de programe puse la dispoziţie în acea noapte, de 
vizitarea gratuită şi de ineditul situaţiei de a explora muzeul noaptea. În 2013 Muzeul Antipa 
a bătut recordul vizitării, fiind gazda a 21723 de vizitatori.

„Noaptea Cercetătorilor” îşi propune să arate publicului, la muzeul Antipa, ce 
înseamnă să fii cercetător şi cât de interesantă poate fi munca de cercetare. În fiecare an, 
specialiştii muzeului îşi aleg o temă pe care o vor dezvălui vizitatorilor curioşi. De obicei, la 
acest eveniment sunt prezenţi studenţi, elevii de liceu şi copii însoţiţi de părinţi. Anul trecut, 
2015, colecţia de păsări a avut ca temă „180 de ani de ornitologie la Muzeul Antipa”, 
iar anul acesta, 2016, „Muzeul și păsările Bucureștiului”, în ideea de a trezi interesul 
publicului pentru biodiversitatea oraşului în care trăiesc.

Expoziţiile temporare

Organizarea expoziţiilor temporare este o modalitate prin care se aduce un plus de 
informaţie asupra valorilor de patrimoniu deţinute de muzeu, de evidenţiere a unor aspecte 
ecologice sau a unor aspecte de importanţă practică ale diverselor grupe de animale (Serafim 
1979, 1987), ori de informare a publicului asupra unor zone protejate sau care ar trebui protejate. 
Participarea colecţiei de păsări la astfel de expoziţii a fost constantă de-a lungul timpului 
(Marinescu, 1979). Unele expoziţii temporare au prezentat numai patrimoniul muzeului, aşa 
cum au fost „Păsări și mamifere din România cu mare importanţă economică” în 1981 
(Murariu,1982) (Fig. 6) sau „Cuiburi și ouă” din 2001 care s-a bucurat de un succes deosebit, 
fiind vizitată de peste 18000 de oameni (Petrescu et Stănescu, 2002); o altă categorie sunt 
expoziţiile temporare organizate în colaborare cu alte muzee sau centre culturale, universităţi 
sau ONG-uri. De pildă „Zoolog printre ruine”, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie 
al României, a prezentat aspecte ale şantierelor arheologice din Dobrogea, alături de fauna şi 
flora care populează aceste locuri şi unde păsările au fost în număr foarte mare (Fig. 7).

Expoziţiile interactive, în colaborare cu alte muzee, însoţite şi de conferinţe, prezentări 
de filme, ghidaje tematice, au avut succes: „E plină ţara de ţări – Ţara Maramureșului”, 
organizată de trei muzee vecine, Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie şi Muzeul Ţăranului 
Român. Fiecare instituţie participantă a prezentat câte o expoziţie temporară proprie cu 
patrimoniul specific din zona Maramureşului, aşa încât vizitatorul cunoştea deopotrivă 
geografia, geologia, fauna, flora, dar şi elemente de etnografie, adică obiceiuri şi costume 
populare ale acestui ţinut. Tot atunci a fost creat un culoar de vizitare marcat pe stradă, între 
cele trei muzee din Piaţa Victoriei, un mod inedit de a ghida vizitatorii către cele trei expoziţii 
temporare deschise concomitent. A fost experimentată o modalitate nouă de susţinere a unei 
conferinţe. Bunăoară conferinţa „Amuțitul cucului” cuprindea, în prima parte a prezentării, 
legende şi credinţe ale poporului român legate de această specie, susţinute de un muzeograf 
de la Muzeul Ţăranului Român, iar a doua parte prezenta biologia, ecologia şi etologia acestei 
specii, susținute de către un ornitolog de la Muzeul „Grigore Antipa”.

Un alt tip de expoziţii temporare sunt cele organizate cu alte instituţii din ţară, unde 
muzeul participă cu patrimoniul său. O astfel de colaborare a fost în 2003, împreună cu 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” şi Inspectoratul de Protecţia Mediului Ialomiţa, 
când a fost deschisă „Expoziţia dedicată Zilei Păsărilor”, destinată publicului din provincie, 
care nu poate vizita muzeul „Grigore Antipa”. 
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Expoziţiile de fotografie, mai uşor de organizat, din punct de vedere logistic, au 
rolul deosebit de a atenţiona, de a trezi conştiinţa publică vis-a-vis de zonele protejate sau 
care ar trebui protejate. „Văcărești: descoperirea unui Parc Natural Urban”. A fost o 
expoziție foto dedicată „Deltei dintre blocuri – Delta Văcărești”, organizată de Grupul 
de inițiativă pentru înființarea Parcului Natural Văcăreşti, împreună cu Muzeul Național de 
Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din mai 2014. Expoziția cuprindea fotografii, concepte de 
arhitectură şi idei de dezvoltare urbană, realizate de fotograful Helmut Ignat, împreună cu 
Asociația Save or Cancel. Fotografiile artistice, superbe, au îndemnat vizitatorii să caute, să 
descopere, să se informeze în muzeu asupra speciilor din Delta Văcăreşti şi să viziteze acestă 
zonă din oraşul în care trăiesc. 

Programele pentru preşcolari

Programele pentru preşcolari, inexistente în anii 1950–1960, destul de sărace 
ulterior, au constat numai în vizitele la muzeu, împreună cu educatoarele, şi în ghidajele oferite 
de muzeografii specialişti ai muzeului, adaptate vârstei şi experienţei micuţilor vizitatori. 
În 1979 este organizată în muzeu prima expoziţie „Muzeul văzut de copii – altelier de 
creaţie și cunoaștere” (Serafim et Andrei, 1980), iar în 1981 „Păsările văzute de copii”. 
Desenele participanţilor, inspirate din preparatele din expoziţia publică, executate în mai 
multe şedinţe de lucru în muzeu, au constituit baza acestor expoziţii organizate chiar în 
sălile muzeului. În ultimii ani, această categorie de vizitatori s-a bucurat de câteva programe 
specializate pe vârsta preşcolară şi şcolară mică.

„Programul ZooArt” este un program educaţional care are rolul de a diversifica 
aria activităţilor extracurriculare şi combină cunoştinţele prevăzute în programele şcolare 
cu noţiuni din domeniul picturii, cu cele din domeniul biologiei şi zoologiei. Programul 
propune copiilor observarea morfologiei corpului animalelor, felul lor de viaţă; informaţiile 
despre speciile studiate sunt acumulate prin contactul vizual, tactil; urmează redarea acestora 
prin tehnici plastice, tehnici care solicită imaginaţia copiilor. Este un program externalizat, 
susţinut de un plastician, dar care prezintă copiilor patrimoniul muzeului „Grigore Antipa” 
(Fig. 8).

În cadrul Programului „Întâlnire cu Dodi şi Roni”, Muzeul Naţional de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa” şi Uninvented Kids, au prezentat o serie de conferinţe pentru 
copii (preşcolari şi şcolari mici), susţinute de către cercetătorii Muzeului şi păpuşile Dodi 
şi Roni, asistenţii conferenţiarului, însufleţite de două actriţe, Ana-Maria Cucută şi Ramona 
Vornicu. Conferinţele erau interactive, pline de întrebări şi răspunsuri, bogate în informaţii 
accesibile, fixate prin dialogul dintre participanţi şi păpuşi. Aceste conferinţe originale aveau 
rostul de a transmite copiilor cunoştinţe despre biodiversitatea României şi a Terrei. Au 
fost mai multe teme, iar dintre cele legate de păsări amintim: „Corbul, profetul înaripat” 
(Maria Bliderişanu), „Fermecata lume a papagalilor”, „Grațioasele păsări paradis” 
(George Năzăreanu). Aceste prelegeri, susţinute lejer, cu informaţii pe înţelesul copiilor, erau 
completate cu material din colecţie, care putea fi cercetat şi chiar atins de copii, iar alteori 
speciile de păsări erau căutate şi descoperite de participanţi în expoziţia publică.

Programele şi activităţile pentru elevi

„Şcoala de vară”, este un program organizat de Muzeul „Grigore Antipa”, încă din 2001, 
la iniţiativa colegei dr. Aurora Stănescu. Este un program de activităţi teoretice şi practice 
care au ca subiect cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale, în 
conformitate cu normele standard din muzeele de ştiinţele naturii, de-a lungul vacanţei de 
vară a elevilor. Proiectul are ca obiectiv principal implicarea elevilor participanţi în activităţi 
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de cunoaştere şi ocrotire a mediului prin activităţi asemănătoare celor desfăşurate de către 
cercetătorii ştiinţifici care profesează în domeniul zoologiei. Se adresează atât elevilor din 
ciclurile primare, cât şi celor din ciclurile gimnaziale, pasionaţi de zoologie sau doar curioşi 
să afle ce se întâmplă în muzeu, „în spatele uşilor închise”. Programul a debutat timid în 
2001, numai cu lecţii de entomologie, iar din 2008, în cadrul modulelor prezentate se află 
şi modulul de ornitologie. Ca situaţie generală a programului putem spune ca la „Școala de 
vară” 2014 au fost 15 module şi 40 ateliere cu 280 participanţi, iar în 2015, 8 module, 40 
ateliere şi 375 participanţi.

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, desfăşurat din 
2012, la inițiativa Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice, este dedicat 
activităților educative extracurriculare şi extraşcolare. În perioada alocată acestui program 
nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităților de învățământ. Cu prilejul 
celei de-a cincea ediții, Muzeul „Grigore Antipa” a propus şcolilor un program special de 
activități interactive. Programul cuprindea acțiuni menite să pună în valoare talentele şi 
competențele elevilor în domeniul zoologiei şi conservării biodiversităţii. Cu această ocazie, 
Muzeul „Antipa” a venit în întâmpinarea elevilor şi cadrelor didactice cu o serie de 8 proiecte, 
care susțin educația alternativă şi oferă experiențe de învățare neconvențională, dintre care 
amintim doar pe cel din domeniul ornitologiei: „Păsările, pasiunea mea… vreau să devin 
ornitolog!”. Au fost două activități desfăşurate în parcul muzeului, unde elevii au făcut 
cunoştinţă cu instrumentele necesare unui ornitolog (binoclu, lunetă, determinatoare, plase 
ornitologice), au observat păsările din parc şi au învăţat să folosească un binoclu, o lunetă şi 
determinatorul etc. Lecţiile au fost dedicate în exclusivitate copiilor din provincie sau celor 
din categoriile defavorizate din centrele de zi. 

În cadrul programului Lecţiile IT, s-a urmărit familiarizarea elevilor din clasele primare 
cu noţiuni de zoologie şi de cunoaştere a biodiversităţii României, în principal a speciilor 
ameninţate şi rare, utilizând tehnologie digitală de înaltă clasă. Fiecare copil avea o tabletă 
proprie. „Lecţia de ornitologie IT” a cuprins o vizită ghidată în sectorul de fauna României, 
unde copiii au observat flora şi fauna autohtonă şi au descoperit speciile de animale rare din 
fauna României. Pe parcursul ghidajului erau prezentate mai multe specii rare din diverse 
grupe. Unele specii erau în dioramă şi erau descoperite de elevi şi observate direct, altele 
erau numai pe tabletă, pe care o utilizau singuri, descoperind specia care lipsea din dioramă. 
Muzeograful îi îndruma şi utiliza acelaşi tip de tabletă cu acelaşi conţinut de informaţie. 
Copiii accesau informaţia din tabletă şi citeau textul scurt care însoţea specia căutată sau 
completau cu date şi informaţii pe care le deţineau din cunoştinţele lor anterioare. Pentru ca 
elevii să-şi însuşească cât mai bine informațiile, cea de a doua parte a lecţiei se desfăşura ca o 
lecție interactivă, unde informaţia muzeografului era prezentată pe un ecran mare, iar elevii 
utilizau tabletele şi accesau informatia cerută de muzeograf (Fig. 9).

Conferinţe

Ideea de a susţine conferinţe publice îi aparţine lui Grigore Antipa (1923). În opinia sa, 
acestea trebuie susţinute după un plan şi trebuie să ţină seama de necesitățile şi posibilităţile 
de înțelegere ale fiecărei categorii de public (Serafim, 1994). Primul ciclu de conferinţe a 
fost deschis la muzeul „Grigore Antipa” în 1953. De atunci au fost suţinute câteva mii de 
conferinţe atât în sala de conferinţe a muzeului, cât şi în alte locuri (instituții de învățământ 
preuniversitar, case de cultură, centre culturale, alte muzee). Studii interesante asupra 
conferinţelor desfăşurate în muzeul „Grigore Antipa” şi importanţa lor pentru educaţie au fost 
publicate între 1974 şi 1994 (Andreescu, 1991; Constantinescu, Serafim, 1981; Dumitrescu 
et al, 1975, 1979; Dumitrescu, 1976, 1977; Găldean, 1980; Găldean et Constantinescu, 1981; 
Mayer, 1966; Papadopol et Mihai-Bardan, 1981; Serafim, 1994; Serafim, Găldean, 1984).
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Conferinţele, susţinute neîntrerupt până în 2016, cu excepția anilor 2009–2011, cât 
muzeul a fost în renovare, pentru deschiderea noii expoziții publice, pot fi departajate în 
două categorii: conferinţele din ciclul duminical – organizate periodic pe diverse teme 
şi cicluri, dedicate publicului larg şi conferinţele pentru elevi organizate începând din 
1984, la cererea şcolilor şi a profesorilor de biologie, susţinute într-o zi din săptămână care 
corespundea cu ziua metodică a profesorilor (Serafim et al., 1987). Cele două tipuri de 
conferinţe erau susţinute săptămânal, însoţite de mici expoziţii, de diapozitive şi filme în 
completare. Acum susţinerea lor este acompaniată de prezentări Power Point, prezentări cu 
multe imagini, scheme, schiţe color sau dinamizate cu secvenţe scurte filmate, inserate în 
conferință (Fig. 10).

Programul de conferinţe „Întâlnirea de Duminică” a fost conceput ca un program de 
întâlniri interactive pentru preşcolari, şcolari mici şi elevi de gimnaziu. Acest tip de conferinţe 
cuprindea o prelegere cu o anumită temă urmată de o parte practică, în care copiii creau, 
după o temă dată, utilizând diverse materiale şi mijloace (puse la dispoziţie de muzeu), o 
lucrare tridimensională, care era apreciată de un juriu şi primea o notă; dacă nota era de 
trecere lucrarea participa la o expoziţie temporară organizată în sălile muzeului. Interesant 
era că la această temă participau părinţii şi fraţii, iar emulaţia era aşa de puternică încât s-au 
organizat conferinţe la care publicul depăşea 100–150 de persoane.

O categorie aparte de activităţi au fost programele pentru copiii cu deficienţe 
vizuale, începute timid în anii 1994–1997, prin câteva conferinţe despre vertebrate şi în special 
păsări, unde copiii de la şcoala de ambliopi din Bucureşti aveau ocazia să atingă preparatele 
şi să cunoască în acest fel câteva animale comune. De asemenea, prelegerile susţinute pentru 
copii erau însoţite de sunete şi cântece caracteristice speciilor din conferinţă. S-a născut 
apoi proiectul de educație zoologică neconvențională „Lumea văzută de noi”, care a fost 
realizat cu participarea elevilor de la Şcoala de Ambliopi din Bucureşti, în 2003 (Stănescu et 
Zbuchea, 2003). Scopul manifestării a fost familiarizarea elevilor cu caracterele morfologice 
ale diferitelor grupe de nevertebrate şi a tuturor claselor de vertebrate, prin cunoaşterea tactilă 
a animalelor naturalizate din colecţiile muzeului şi din expoziţia publică. Activitățile au fost 
urmate de vizite ghidate în muzeu şi de ore de educație plastică. Cunoştinţelor însuşite de 
elevi de-a lungul programului de pregătire zoologică au stat la baza redării, prin modelarea 
în lut, a pieselor pe care copiii le-au cunoscut tactil, prin pipăire. Modelele lucrate de copii 
au fost „arse” în timpul taberei zoologice de creaţie, organizată special cu acest scop, într-o 
localitate din jurul Bucureştiului, iar ceramica realizată de copii a fost expusă apoi într-o 
expoziţie temporară deschisă la Muzeul „Grigore Antipa”.

Ulterior, aceste încercări au fost reluate la o scară evoluată şi astfel s-au născut proiectele 
„Muzeul Tuturor” şi „Vizite senzoriale – Sensory Visits”, proiecte implementate cu 
ajutorul Orange Romania. Aşa au fost construite rampe de acces pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii, 21 de basoreliefuri cu explicaţii în Braille, 6 cutii cu piese ce pot fi 
atinse (pene, piei, moluşte etc.), dar şi alte instrumente special create pentru această categorie 
de vizitatori. Totuşi, aceste dotări erau insuficiente pentru a permite tuturor persoanelor cu 
dizabilităţi accesul la informaţie, dar şi interacţiunea cu multitudinea de piese prezentate în 
expoziţia permanentă. De aceea, programele au cuprins organizarea unei expoziţii temporare, 
„În întuneric”, dotată cu explicaţii audio, dedicată tuturor categoriilor de public, inclusiv 
persoanelor cu dizabilităţi de vedere, în cadrul căreia vizitatorii erau întâmpinaţi de un ghid 
cu acelaşi tip de deficienţe (de vedere); programul a mai cuprins şi organizarea de vizite în 
colecţii pentru persoanele cu dizabilităţi de auz; ateliere de artă plastică inspirate din istoria 
naturală, pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii; audiţii de sunete din natură, pentru 
persoanele cu dizabilităţi de vedere; instruirea a doi muzeografi în limbajul mimico-gestual, 
pentru organizarea de ghidaje în expoziţie; instalarea de covoare tactile pentru deplasarea 
în siguranţă a nevăzătorilor. Proiectele au inclus şi realizarea unui „Ghid de prezentare 



16

Angela PETRESCU, Florentina PURDESCU, Ana Maria DIACONESCU, Ligia BENCHECI, Iorgu PETRESCU

a expunerii permanente a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 
lucrare a cărei ilustrație a fost tipărită în relief şi explicată în Braille. Această lucrare special 
dedicată nevăzătorilor a fost primul produs cultural de acest gen din România.

Valorificarea ştiinţifică a colecţiilor şi colaborarea cu studenţii

Programele şi activităţile pentru studenţi au fost constante în ultima jumătate a veacului 
trecut şi începutul acestui nou mileniu. Pe lângă vizitele individuale gratuite asigurate de 
muzeul Antipa studenţilor de la Facultatea de Biologie, Medicină sau Agronomie, au fost 
organizate ghidaje tematice, la cererea cadrelor didactice universitare, în special completare 
la cursurile de Zoologia Vetebratelor. Cercetătorii şi muzeografii au fost invitaţi să ţină cursuri 
pentru studenţi, în funcţie de specializarea lor. În perioda 1995–1997, în sala de conferinţe 
a muzeului s-a desfăşurat cursul de ornitologie pentru anul V-master al studenţilor de la 
Facultatea de Biologie din cadrul Universității Bucureşti. Cele 14 prelegeri erau urmate de 
orele practice de laborator, iar studenţii foloseau logistica muzeului şi bogatele colecţii din 
expoziţia publică sau ştiinţifică.

Lucrările de licenţă, lucrările de dizertaţie pentru master sau lucrările de doctorat sunt o 
altă formă de colaborare între muzeu şi studenţii care apelează şi folosesc, pentru întocmirea 
acestor lucrări, cercetarea colecţiilor ştiinţifice ale muzeului sub îndrumarea specialiştilor 
instituţiei. Aceste studii, originale, au dubla tutelă ştiinţifică a profesorului coordonator şi a 
specialistului muzeului. Astfel de cercetări sunt valorificate ca prezentari orale sau ca postere 
la simpozioanele şi congresele naţionale şi internaţionale (Popescu-Gorj et Murariu, 1979) 
şi ca lucrări ştiințifice publicate în diverse reviste de specialitate sau în revista Muzeului 
„Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”.

Valorificarea ştiinţifică a colecţiilor a fost o preocupare permanentă în Muzeul Antipa, 
chiar Grigore Antipa, în 1923, în principiile de organizare a unui muzeu prevedea că: „În 
afara colecţiilor publice, un muzeu trebuie să-și mai formeze cât mai bogate depozite de 
material știintific, care să servească de colecţii de studii și cercetări. Şi acestea trebuiesc 
preparate, clasificate, bine ordonate și conservate, spre a putea sta la dispoziţia celor ce se 
îndeletnicesc cu studiul problemelor speciale și a contribui astfel și mai mult la întreţinerea 
unei mișcări intelectuale și la progresul general al știinţei…“. Astfel, în procesul de colectare, 
de preparare, clasificare şi conservare specialiştii găsesc subiecte interesante pe care le 
cercetează, le dezvoltă şi le rezolvă, pe care apoi le comunică în sesiuni şi congrese naţionale 
şi internaţionale. Publicarea de lucrări ştiinţifice din domeniul ornitologiei a început încă 
din 1895, odată cu venirea lui Robert Ritter von Dombrowski şi a continuat cu publicarea de 
volume şi sinteze tip Fauna României (Aves, volumul XV, partea I – în anul 1970 şi partea 
a II-a – în anul 2015), „Bibliographia Ornithologica Romaniae” din 1971, care cuprinde 
aproximativ 3500 de titluri de lucrări de ornitologie din şi despre avifauna României între 
1830–1970.

Revista muzeului, înfiinţată în 1957, când a apărut primul volum, a ajuns astăzi la 
volumul 59; aici au fost publicate peste 170 de lucrări de ornitologie (Barcan-Achim, 2003, 
2008; Tălpeanu, 1975, 1979). Între 1950–2016, specialiştii ornitologi ai muzeului au publicat 
peste 400 de lucrări ştiințifice de ornitologie şi peste 500 de lucrări de educaţie ecologică 
tipărite în diverse reviste: „Ştiintă și Tehnică”, „Vânătorul și Pescarul Sportiv”, almanahurile 
anuale adiacente acestor reviste de popularizare a ştiinței, înainte de 1990, revista „Terra” 
ulterior devenită „Terra Magazin”, „Planeta Albastră” şi „Bioplanet”. Un istoric al lucrărilor 
de popularizare şi educaţie ecologică, articole apărute în presă sau publicaţiile pentru elevi, 
interviurile de la Televiziunea Română sau Radio România au făcut de-a lungul timpului 
subiectul unor lucrări publicate de Dumitrescu (1979), Mihai-Bardan, (1979) şi Negoescu 
(1979). Din lucrările de popularizare, cele mai interesante ni se par „Păsările în viaţa și 
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nomenclatura poporului român”–1961, de Mihai Băcescu; „Ghidul colecţiei de păsări” – 1984 
şi 1994, de Aurel Papadopol; „Păsări şi cuiburi”–1969, „Oiseaux du Delta du Danube”–1973, 
„Povestiri din lumea păsărilor” – 1974, de Matei Tălpeanu; „Aripi deasupra Deltei” – 1973 de 
Matei Tălpeanu şi Maria Paspaleva; album „Colecţii și colecţionari-Păsări” – 2009, de Angela 
Petrescu etc.

Concluzii

Rolul educativ al muzeului de ştiinţele naturii este bine cunoscut, dar muzeul 
dispune de alte căi de a realiza instrucţia şi educaţia decât cele de care dispune sistemul 
şcolar. Menţinerea unui interes viu pentru patrimoniul expus, se realizează prin programe şi 
evenimente mediatizate, prin presă, televiziune, internet, facebook care trezesc curiozităţi 
şi dorinţa de a revedea muzeul. Expoziţia publică este susţinută nu numai de patrimoniul 
expus, ci şi de o serie de instrumente care au rol informal şi instructiv-educativ. Ghidajele 
reprezintă o cale directă prin care se realizează relaţia muzeu-public, vizitatorilor le sunt 
puse la dispoziţie, pentru explicaţii suplimentare, texte, audioghiduri, infotouch-uri. Prin 
organizarea expoziţiilor temporare se aduce un plus de informaţie asupra valorilor de 
patrimoniu deţinute de muzeu, de evidenţiere a unor aspecte ecologice sau de informare 
a publicului asupra unor zone protejate sau care trebuie protejate. Programele pentru 
preşcolari, programele şi activităţile pentru elevi ca „Şcoala de vară” sau „Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!”, conferinţele, susţinute neîntrerupt din 1953 până în 2016, 
sau programele pentru copiii cu dizabilităţi, toate activități educative extracurriculare şi 
extraşcolare, susțin educația alternativă şi oferă experiențe de învățare neconvențională.

Valorificarea stiinţifică a colecţiilor a fost o preocupare permanentă în Muzeul Antipa. 
Ornitologii muzeului au publicat sute de lucrări de ornitologie, de educaţie ecologică 
împreună cu studenţi şi tineri cercetători.
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SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND CULTURAL CAPITALIZATION OF ORNITHOLOGY 
COLLECTION, PART OF THE HERITAGE OF THE NATIONAL MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY “GRIGORE ANTIPA” – HISTORY AND PERSPECTIVES 

(Abstract)

Cultural and educational activities, prezent even from the beginning from 1834, start in force at the 
“Grigore Antipa” Museum barely in 1953 with the first Sunday conferences cicle. Piece of resistance of the 
museum was and remains the public exhibition and the scientific collection. Antipa recomended at the 
beginning of the XX-th century the principles and developing directions of the museum for an active education 
of the public of the all ages, with 40 years before it can be discussed at global level, by UN, in 1947, when it comes 
the problem of the role of the museum in education. The educative role of the museum of natural sciences is 
well known now, but is necessary the specification that the museum has other ways to make the instruction 
and education than those of the scholar system. Maintaining of a lively interest on the exhibit patrimony, is 
achieved through publicized events, by press, television, internet, facebook, that awaken curiosity and desire 
to visit the museum again. Such a role had dedicated projects to adults, preschoolers, pupils and students. 
The organization of temporary exhibitions is a modality of bringing an additional information on the values 
owned by the museum, of emphasis of ecological matter or public information on protected or which should 
be protected areas. Scientific harnessing of collections was a permanent preoccupation in Antipa Museum. The 
ornithologists from the museum published over 400 papers on ornithology, 170 of them in museum’s journal 
and more than 500 papers on ecological education together with students and young researchers.
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Fig. 1: Ghidaj în muzeu, în anul 1940 Fig. 2: Activități cu copiii, în anul 1981

   
Fig. 3: Aspecte din expoziția publică vernisată în anul 2011
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a b

c d
Fig. 4: Modalități de expunere a textelor în expoziția publică: a – text scris caligrafic, 

cu ilustrație; b – text scris la calculator (anul 2004); c – texte digitalizate şi 
accesibile din infotouch-uri; d – accesarea textului de pe telefonul mobil
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Fig. 5: „Istoria lumii vii în 10 exponate” 

Fig. 6: Expoziția temporară „Păsări şi mamifere 
din România cu mare importanţă economică”

Fig. 7: Afişul expoziției temporare 
„Zoolog printre ruine”
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Fig. 8: „Programul ZooArt” Fig. 9: Lecție IT

a b
Fig. 10: Conferințe: a – sală de conferință din anul 2000; b – sala Dalles
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1 + 1 = 1? LICHENI DIN CIUCARUL MARE

Sorina Ștefania MATACĂ
Muzeul Regiunii Porților de Fier – Secția Științele Naturii, str. Independenței nr. 2, 

RO-220171 Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, s_mataca@yahoo.com

Rezumat
Lucrarea prezintă o activitate interactivă organizată cu prilejul Zilei Europene a Parcurilor. 

Expoziția „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare” a fost contextul aplicării unor metode interactive, 
partcipative, prin care elevii au descoperit informații privind lichenii, un grup vegetal mai puțin 
detaliat în programa şcolară. 

Introducere 

24 mai este Ziua Europeană a Parcurilor (Naturale şi Naționale). Federația Europeană 
EUROPARC a propus în anul 1999 ziua de 24 mai ca Zi Europeană a Parcurilor, pentru a 
marca ziua de 24 mai 1909, când Suedia a declarat înființarea primelor două parcuri naționale 
din Europa, din necesitatea de a conserva natura în contextul intereselor economice. Scopul 
acestei sărbători din calendarul ecologic este de a conştientiza comunitățile, factorii de decizie 
şi publicul larg cu privire la valoarea şi beneficiile ariilor protejate din Europa, subliniind 
importanța conservării şi gestionării durabile a biodiversității. Tema ediției din 2015 a fost 
legată de preocuparea noastră față de valoarea şi beneficiile naturii „Nature is our Business” 
[1,2]. 

„Ce sunt lichenii?”, „Cum se formează lichenii?”, „Care sunt caracteristicile lichenilor?”, 
„Cum arată lichenii?”, „Care sunt utilitățile lichenilor şi cum intervin în viața şi activitatea 
noastră?” sunt temele unei activități interactive organizată de muzeografii Secției Ştiințele 
Naturii a Muzeului Regiunii Porților de Fier cu prilejul Zilei Europene a Parcurilor. Ciucarul 
Mare, locul de unde au fost „colectați” vizual lichenii, este una dintre cele mai pitoreşti zone 
ale Parcului Natural Porțile de Fier. 

Materiale şi metode

„Decorul” activității interactive a constat într-o expoziție de fotografii cu licheni 
identificați în Parcul Natural Porțile de Fier, muntele Ciucarul Mare. Invitații la acest 
eveniment cultural au fost elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Ştefan Odobleja” din 
Drobeta Turnu Severin. Interactivitatea a constat în descoperirea graduală a informațiilor 
privitoare la licheni, în baza unor întrebări grilă, în cadrul unui concurs. La finalul 
concursului, răspunsurile corecte descoperite de elevi, au reprezentat explicația titlului 
expoziției „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare”.

Descrierea activităților

Activitatea interactivă a debutat cu un concurs la care au fost invitați elevii de la 
Colegiul Național Pedagogic „Ştefan Odobleja” din Drobeta Turnu Severin. Au fost redactate 
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12 bilete cu întrebări tip teste grilă şi răspunsuri. Fiecare dintre elevii care au primit câte un 
bilet, a adresat întrebarea colegilor săi şi împreună au încercat să găsească răspunsul corect. 
În alegerea răspunsului corect, muzeografii au oferit informații suplimentare. Biletele cu 
răspunsurile corecte încercuite au fost etalate pe marginea posterului de titlu al expoziției, 
astfel încât informațiile privind algele, ciupercile, lichenii să ofere o imagine de ansamblu 
asupra temei expoziției „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare”. 

Conținutul biletelor concursului (Fig. 2, 3): 
1. Ce sunt algele?
a) Plante superioare formate din rădăcină, tulpină şi frunze, având o structură anatomică 

evoluată. 
b) Plante inferioare capabile să realizeze procesul de fotosinteză cu ajutorul 

unui pigment numit clorofilă.
c) Animale inferioare caracterizate prin lipsa unei coloane vertebrale şi a 

unui endoschelet osos.
2. Cum se numesc grupele în care se împart algele?
a) Pterydophyta, Pinophyta, Magnoliophyta
b) Protozoare, spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode, echinoderme
c) Alge verzi, alge albastre-verzi, alge roşii, alge brune, diatomee
3. Cum se numește corpul algelor?
a) Tal 
b) Rădăcină, tulpină, frunze
c) Cap, trunchi, membre
4. Ce este fotosinteza?
a) Procesul prin care se realizează desfacerea moleculelor mari de hidrocarbonate 

(polizaharide), grăsimi (lipide) şi proteine în molecule mai mici ca mono-, dizaharide, acizi 
graşi, aminoacizi, di- şi tripeptide, rezultând energie şi, pe de altă parte, substanțe necesare 
sintezei țesuturilor organismului.

b) Procesul prin care se sintetizează substanțele organice din apă, săruri 
minerale, dioxid de carbon, folosind lumina solară şi în prezența pigmentului verde, 
numit clorofilă. 

5. Ce sunt ciupercile? 
a) Plante inferioare, care nu conțin clorofilă.
b) Briofite ce preferă biotopurile umede.
6. Cum se numește corpul ciupercii?
a) Tal cormoid 
b) Miceliu
7. Din ce este alcătuit miceliul ciupercii?
a) Filamente subțiri, numite hife
b) Tulpiniță, frunzulițe şi rizoizi pluricelulari, care sunt analoage cu organele vegetative 

ale plantelor vasculare.
8. Care este rolul hifelor?
a) Absorb subsanțele nutritive din sol. 
b) Asigură circulația sevei elaborate (produşii fotosintezei).
9. Simbioza este ...
a) Relația dintre organismul „parazit” şi cel „gazdă”, în care „parazitul” îşi procură hrana 

necesară de la organismul viu numit „gazdă” pe care-l parazitează şi îi produce carențe care 
duc frecvent la îmbolnăvirea sau chiar moartea gazdei.

b) Forma de conviețuire reciproc avantajoasă între două specii diferite de 
organisme.

10. Ce sunt lichenii?
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a) Plante inferioare rezultate în urma simbiozei dintre o ciupercă şi o algă verde 
sau algă albastră

b) Fitocenoze cu alcătuire floristică uniformă, cu aceeaşi structură şi cu relaţii similare 
între plante şi între ele şi mediu

11. Din ce este alcătuit corpul (talul) lichenilor?
a) Din stejar şi vâsc
b) Din micobiont (ciuperca) şi fotobiont (algă verde sau cianobacterie)
12. Cum se ajută reciproc alga și ciuperca din structura unui lichen?
a) Ciuperca parazitează alga.
b) Ciuperca reține printre hifele sale apa cu sărurile minerale care vor fi folosite 

de algă la prepararea substanțelor organice cu care se va hrăni şi ciuperca. 
Având în vedere complexitatea informațiilor privind alcătuirea lichenilor, expoziția a 

alocat un spațiu pentru „traducerea”, cât mai inteligibilă, a acestor informații, astfel încât 
elevii să înțeleagă corect procesul care stă la baza alcătuirii acestor organisme vegetale (Fig. 
1,4). 

Fig. 1: Rolul algelor şi ciupercilor în alcătuirea lichenilor

Pentru că tema Zilei Europene a Parcurilor (2015) s-a referit la preocuparea noastră 
față de valoarea şi beneficiile naturii, au fost subliniate şi dezbătute utilitățile lichenilor în 
diferite domenii de activitate: în alimentație, în obținerea de medicamente şi de coloranți, 
în laboratoarele de chimie, ca indicator chimic, în datarea monumentelor arheologice, ca 
indicatori ai gradului de poluare a atmosferei, în formarea solului. Lichenii sunt ultimele 
plante care se întâlnesc la poli şi primele care colonizează orice terenuri (Fig. 5, 6).

Concluzii

Lecția interactivă a avut atât rolul de a marca Ziua Europeană a Parcurilor, cât şi de 
a oferi informații despre licheni, un grup vegetal mai puțin studiat în programa şcolară. 
Metodele interactive de a descoperi informațiile încurajează elevii în procesul de învățare, 
le oferă perspective noi în abordarea subiectelor expuse, şi nu în ultimul rând, transformă o 
activitate clasică într-o întâlnire dinamică, participativă, relaxantă, stimulativă. 
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1 + 1 = 1? LICHENS IN CIUCARUL MARE
(Abstract)

This paper presents an interactive activity held with occasion of the European Day of Parks. The exhibition 
“1 + 1 = 1? Lichens in Ciucarul Mare” was the context of the application of interactive methods participative, 
through which students discovered information on lichens, a vegetal group less detailed in the curriculum. 

Fig. 2: Concurs interactiv 1 + 1 = 1?
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Fig. 3: Concurs interactiv 1 + 1 = 1?

Fig. 4: Aspect al expoziției „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare” 
(procesul care stă la baza alcătuirii lichenilor)
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Fig. 5: Aspect al expoziției „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare”

Fig. 6: Aspect al expoziției „1 + 1 = 1? Licheni din Ciucarul Mare”
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ACTIVITATEA DE PEDAGOGIE MUZEALĂ 
„APĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ”

Alberto PĂTRULESCU
Muzeul Regiunii Porților de Fier, Str.Independenţei, nr. 2 

RO–220171 Drobeta Turnu Severin, patrulescualberto@gmail.com

Rezumat
Activitatea „Apă şi locuri de muncă” a fost organizată în cadrul proiectului de pedagogie 

muzeală „Natura nu a fost facută pentru a fi schimbată” şi a fost dedicată „Zilei Mondiale a Apei”. 
Acest eveniment răspunde nevoilor identificate în rândul populaţiei şcolare: nevoia de 

informaţii şi cunoştinţe despre mediu, nevoia înţelegerii modului cum pot preveni problemele 
de mediu, nevoia dezvoltării unor deprinderi de viaţă care să reducă real impactul negativ asupra 
mediului, capacitatea şi nevoia implicării elevilor în activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclare 
a deşeurilor de diferite tipuri, de salubrizare a localităţilor, asumarea responsabilităţii protejării 
mediului, cunoaşterii şi conştientizării problemelor existente în comunitate, nevoia exersării acţiunii 
de a rezolva problemele comunităţii.

Introducere

Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier a demarat, pe 
data de 22 martie 2016, o activitate de pedagogie muzeală care să marcheze „Ziua Mondială 
a Apei”, iar tema anului 2016 a fost „Apă şi locuri de muncă”. Aceast eveniment a fost dedicat 
publicului cel mai fidel al Muzeului: copiii şi elevii. 

Evenimentul scoate în evidență legătura dintre cantitatea şi calitatea apei necesare şi 
oamenii care lucrează în acest domeniu, reprezentând un aspect definitoriu pentru asigurarea 
calității vieții. 

De asemenea, prin acțiunile organizate în acest an se urmăreşte şi recunoaşterea muncii 
depuse în acest sector de activitate şi conştientizarea necesității de a avea condiții de muncă 
decente. 

Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza atât potențialul pentru o cooperare 
extinsă, cât şi răspunsurile la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de 
apă, având în vedere creşterea cererii de acces la apă şi la serviciile în domeniu.

Materiale şi metode

Activitatea a fost organizată în colaborare cu „Palatul Copiilor” Drobeta Turnu Severin, 
reprezentat de profesorii Croitoru Valentin şi Coca Georgiana, care au coordonat un număr 
de 22 de şcolari.

Prin activitățile desfăşurate s-au urmărit următoarele aspecte:
– dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
– dezvoltarea simţului estetic;
– stimularea creativităţii elevilor/ preşcolarilor;
– conştientizarea elevilor şi a comunităţii asupra necesităţii protejării mediului;
– identificarea problemelor de mediu şi rezolvarea/ameliorarea acestora;
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– participarea elevilor/preşcolarilor la acţiuni de informare privind problematica 
mediului înconjurător.

Evenimentul cultural a început cu gruparea copiilor în 3 echipe. Fiecare elev a avut ca 
ecuson un simbol: o picătură de apă cu inscripţia numelui grupei, după cum urmează: 

– picătura fermecată,
– picătura magică,
– picătura cristalină.
A fost ultilizată cu predilecție metoda ciorchinelui, o tehnică de predare-învăţare menită 

să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze conexiunile de idei. Este o modalitate de 
a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior. Este o tehnică de 
căutare a drumului spre propriile cunoştinţe, evidenţiind propria înţelegere a unui conţinut 
[1]. 

Videoproiecția „Apă şi locuri de muncă” prezentată în sala de activități a Palatului 
Copiilor, a urmărit consolidarea şi completarea cunoştiințelor cu privire la menţinerea 
unui mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire a mediului 
înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de apă 
pentru a trăi într-o lume mai bună şi mai sănătoasă [2].

Evenimetul cultural a fost structurat în 3 etape:
a) Prima etapă a constat în aplicarea jocului, în care fiecare grupă va avea următoarea 

sarcină:
– ca pe baza a ceea ce au reţinut din vizionarea videoproiecției să completeze reţeaua în 

jurul ideii centrale (metoda ciorchinelui) cu cuvinte ce au legătură cu Hidro – jobs (hidrolog, 
piscicultor, operator uzină tratare apă, muncitor în sisteme de canalizare, inspector protecția 
mediului, administratorul de bazin de râu, scafandru). 

b) A doua etapă solicită enumerarea a trei foloase ale apei, pe care aceştia le cunosc. 
S-au specificat următoarele exemple: 

– în gospodărie, pentru băut, spălat, adăpat, udat grădina; 
– în agricultură, pentru irigarea culturilor;
– în hidrocentrale, pentru producerea curentului electric; 
– pentru stingerea incendiilor; 
– în tratarea unor boli, cu ajutorul apelor minerale şi a izvoarelor calde; 
– obţinerea sării, prin desalinizarea apei mărilor şi oceanelor; 
– transportul pe apă; 
– apele oferă omului hrană: peşte, fructe de mare; 
– malurile sunt locuri de relaxare pentru oameni.

c) A treia etapă a activității a constat în prezentarea unor curiozități (Fig.1):
Stiaţi că... [3]: 
– Corpul unei meduze este format în proporție de ...% din apă?
– Un om are nevoie, în medie de … litri de apă pe zi? 
– Corpul uman conţine …% apă? 
– Apa trebuie consumată la o temperatură de circa … grade celsius pentru a putea fi 

benefică organismului uman?
– O scădere de doar …% a apei din organism poate duce temporar la pierderea memoriei;
– În jur de …% din suprafața pământului este acoperită de apă?
– …% din apa lumii este potabilă?
– Consumul de apă al unui duş este de… litri de apă pe minut.
– Creierul este alcătuit în proporție de …% apă.
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Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Regiunii Porților de 
Fier, facebook-ul Muzeului Regiunii Porților de Fier şi prin mass media: comunicat de presă, 
articole de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-media la eveniment.

Concluzii

Această abordare a permis o modalitate prietenoasă de învăţare, indiferent de vârsta 
elevilor: copiii au ieşit din rutina zilnică a lecţiilor care se desfaşoară în clasă şi au descoperit 
o altă atmosferă, iar noţiunile noi au fost exemplificate prin diferite metode, cum ar fi: 
conversația, problematizarea, expunerea. 

Mai mult decât atât, au avut ocazia să cunoască specialiştii din muzee, şi-au putut 
descoperi anumite înclinații, şi-au putut însuşi cu o mai mare uşurinţă cunoştinţe şi 
deprinderi utile pentru viaţă, toate acestea constituind modalităţi complementare de formare 
a competenţelor cheie. Pe termen mediu şi lung, abordarea poate genera o schimbare de 
atitudine atât faţă de şcoală şi de profesori, cât şi faţă de muzee şi domeniul cultural în general.

Muzeul şi şcoala, prin colaborarea strânsă şi firească şi-au atins obiectivele comune şi 
prioritare: implicarea şi participarea activ-conştientă a elevului la formarea sa proprie.
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MUSEUM PEDAGOGY ACTIVITY “WATER AND JOBS”
(Abstract)

The activity “Water and Jobs” was organized within the project of museum pedagogy “Nature was not 
made to be changed” and was dedicated to the “World Water Day “.

This event fulfill the needs identified in the school population: the need for information and knowledge 
about the environment, the need for understanding how they can prevent environmental problems, the need for 
the development of life skills that reduce real impact on the environment, the capacity and the need of students 
to involve in green areas care activities, waste recycling various types of localities sanitation, environmental 
protection responsibility, knowledge and awareness of problems in the community, the need of exercising 
action to address community.
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Fig. 1: Aspecte din timpul desfăşurării activității de pedagogie muzeală
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Rezumat
Lucrarea prezintă programul de educație muzeală „Natura, prietena mea”, derulat în cadrul 

Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea (CMEDD), în anul şcolar 2013–2014.
Transformările socio–culturale ale comunităţii tulcene şi nu numai, au influenţat modul de 

raportare al CMEDD la patrimoniul gestionat şi la necesităţile dinamice ale publicului ţintă. Schimbările 
sociale profunde şi facilitatea obţinerii informaţiei din numeroase surse au determinat un dinamism al 
acţiunii muzeului tulcean prin realizarea de activități centrate pe public. De aici rezultă o diversificare 
a ofertei muzeale, în funcţie de vârsta publicului ţintă. O categorie aparte este reprezentată de copiii cu 
dizabilități, copiii instituţionalizaţi, aceştia necesitând aplicarea unor metode speciale.

Programul „Natura, prietena mea” are ca scop valorificarea patrimoniului muzeal prin 
utilizarea colecțiilor muzeale ca resurse pentru educația formală, non-formală şi informală. Toate 
activitățile educative sunt despre mediu şi pentru mediu. Ele urmăresc înţelegerea modului de 
funcționare a sistemelor naturale, subliniază unicitatea şi diversitatea din lumea vie, influența 
omului asupra mediului, relația om-natură şi caută să dezvolte responsabilitatea față de mediu. 

Programul are la bază colaborarea dintre muzeu şi instituțiile de învățământ. Astfel, în anul 
şcolar 2013–2014 au fost încheiate 85 de parteneriate educaționale, însemnând participarea a peste 
2000 de preşcolari şi şcolari din județul Tulcea.

Principalele metode didactice folosite în cadrul activităților educative au fost expunerea, 
conversația, problematizarea, descoperirea, studiul de caz etc.

Prin implementarea acestui program, CMEDD îndeplineşte una dintre funcțiile muzeului, 
cea educativă. CMEDD este un factor social activ în formarea de indivizi cu un comportament 
corespunzător față de mediu.

Introducere

Schimbările sociale profunde şi facilitatea obţinerii informaţiei din numeroase surse au 
determinat un dinamism al activității Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion 
Tulcea (ICEM), prin cele patru muzee ale sale, prin realizarea de activități centrate pe public. 
Transformările socio–culturale ale comunităţii tulcene şi nu numai, au influenţat modul de 
raportare al Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD), la patrimoniul gestionat 
şi la necesităţile dinamice ale publicului. 

Printre atribuţiile muzeului se numără prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile 
temporare, programele educative, activităţile de scurtă durată şi informarea[1]. Muzeul are 
ca obligaţia morală să educe publicul, devenind astfel un mijloc de învăţare pentru acesta. 
Ca şi şcoala, instituţia muzeală – factor de cultură, cunoaşte în timp un netăgăduit proces de 
democratizare. Astfel, muzeele, prin patrimoniul şi prin activitatea desfăşurată trebuie să fie 
instituţii culturale active, capabile să atragă şi să interacţioneze cu instituţiile de învăţământ 
şi alte organizații ce au ca scop principal educația ecologică.
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Comunicarea muzeală – ca parte a relaţiilor publice – constituie o funcţie specifică de 
analiză, evaluare şi anticipare a cerinţelor şi atitudinilor de muzeu, capabilă să ofere informaţii 
pentru proiectarea şi desfăşurarea unor programe care răspund opţiunii vizitatorilor reali şi 
virtuali [2].

Principalii vizitatori din muzee sunt cei programaţi organizat – categorie care include 
grupurile din instituţiile de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi) interesate de 
aspectul consolidării cunoştinţelor curriculare, al deprinderii unor noi cunoştinţe şi aptitudini, 
al formării de atitudini şi comportamente elevate. Din acest public se recrutează grupul-ţintă: 
copii şi adolescenţi ce vor participa la atelierele de creaţie din cadrul muzeelor [2].

Programul Natura, prietena mea are ca scop valorificarea patrimoniului muzeal prin 
utilizarea colecțiilor muzeale ca resurse pentru educația formală, non-formală şi informală. 
Toate activitățile educative sunt despre mediu şi pentru mediu. Ele urmăresc întelegerea 
modului de funcționare a sistemelor naturale, subliniază unicitatea si diversitatea din lumea 
vie, influența omului asupra mediului, relația om-natură şi caută să dezvolte responsabilitatea 
față de mediu. Planificarea activităților din cadrul programului de educație se face anual, 
fiind luaţi în calcul factori care pot afecta în mod direct sau indirect finalitatea acestuia, 
precum: obiectivele, publicul ţintă, tehnicile pedagogice, locaţia şi dotările minime, 
personalul implicat, promovarea programului. Programul are la bază colaborarea dintre 
muzeu şi instituțiile de învățământ. Astfel, în anul şcolar 2013–2014 au fost încheiate 85 de 
parteneriate educaționale, însemnând paticiparea a peste 2000 de preşcolari şi şcolari din 
județul Tulcea.

Materiale şi metode

Procesul educativ muzeal este personalizat în funcţie de structura publicului ţintă şi se 
urmăreşte şi continuarea acestuia în următorul an şcolar. 

Pregătirea programului Natura, proietena mea, adresat instituțiilor de învățământ, 
presupune structurarea ideilor programului în funcţie de expoziția de bază, de expozițiile 
temporare şi de patrimoniul deţinut. Alegerea tematicii se face şi în funcţie de nevoile 
profesorului/elevilor, iar temele sunt abordate într-o manieră interdisciplinară şi interactivă. 
Cadrul didactic are posibilitatea de a alege şi propune activităţile pe care le va desfăşura în 
cadrul programului, minim două teme. 

Oferta educațională este promovată în mass-media şi pe pagina de Facebook a 
CMEDD (https://www.facebook.com/acvariu.muzeutulcea). Imagini din cadrul activităților 
educative, noutățile ce apar pe parcursul anului se regăsesc pe pagina de Facebook.

Parteneriatele educaţionale încheiate între CMEDD şi instituțiile de învățământ au 
următoarea structură: 

– Partenerii şi data încheierii, 
– Argument, 
– Obiective, 
– Coordonatorii programului, 
– Obligaţiile părţilor, 
– Grupul țintă, 
– Locul de desfăşurare, 
– Durata, 
– Perspectivele programului, 
– Graficul activităților de parteneriat, 
– Evaluarea activităţilor. 
Principalele metode didactice folosite în cadrul activităților educative au fost expunerea, 

conversația, problematizarea, brainstorming-ul, descoperirea, studiul de caz etc. 
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Suporturile didactice folosite sunt: dioramele din muzeu, acvariile cu specii de peşti 
şi alte organisme acvatice, bazinul cu țestoase, hărțile interactive, bunurile culturale 
mobile din colecțiile muzeului, microscop, mulaje, fişe de lucru, ierbare şcolare, puzzle, 
materiale de papetărie (cartoane, creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, folii, şnur, 
foarfece), alte materiale (semințe, pânză, lut, lemn, materiale reciclabile), aparatură 
audio-vizuală.

Temele din cadrul programul de educație muzeală Natura, prietena mea în anul şcolar 
2013–2014 au fost: 

1. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării – loc de informare știinţifică 
• vizită ghidată în CMEDD, fişă de lucru;
2. Planeta animalelor (Fig. 1, 2, 3)
• lecție tematică în expoziția temporară Planeta animalelor, fişă de lucru;
3. Animăluțul preferat – pe batista norocoasă (Fig. 5, 6)
• atelier tematic de pictură în acrilic Planeta animalelor, realizarea pe o batistă a 

animalului preferat; 
4. Delta Dunării – prezentare generală și curiozități 
• prezentarea Rezervației Biosferei Deltei Dunării, curiozități legate de floră şi faună, 

fişă de lucru;
5. Ierbarul (Fig. 8)
• introducere în botanică, etapele alcătuirii unui ierbar, montarea unei plante pe coala 

de ierbar, etichetarea;
6. Pești din Delta Dunării (Fig. 7)
• prezentarea Rezervației Biosferei Deltei Dunării ca zonă umedă de importanţă 

internaţională, varietatea faunei piscicole în RBDD, realizarea unui peşte folosind ca material 
de lucru solzi de peşti;

7. Lumea insectelor (Fig. 4)
• introducere în entomologie, determinări de insecte, fişă de lucru;
8. Povești cu fluturi
• fluturii – descriere, curiozități, realizarea unui fluture din carton; 
9. Lumea păsărilor 
• introducere în ornitologie, anatomia unei păsări; clasificarea păsărilor după modul de 

nutriție, folosind păsările naturalizate din colecția muzeului; fişă de lucru;
10. Delta Dunării – paradisul păsărilor 
• prezentarea Rezervației Biosferei Deltei Dunării ca zonă umedă de importanţă 

internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă; identificarea unor specii de păsări; 
păsările migratoare: oaspeți de vară şi de iarnă; fişă de lucru.

Evaluarea impactului produs de activitate este ultima etapă în toate activitățile. Aceasta 
s-a făcut prin fişe de lucru, prin realizarea unui produs ce are legătură cu tema aleasă sau 
printr-o mică dezbatere. Modalitatea de evaluare a fost aleasă în funcție de vârsta grupului 
țintă, pentru preşcolari şi şcolari mici s-a folosit ca metodă realizarea unui produs, asigurându-
se astfel şi un mediu în care participanții şi-au manifestat creativitatea şi originalitatea.

Finalizarea programului de educație muzeală în anul şcolar 2013–2014 s-a 
concretizat în expoziția temporară „Natura, prietena mea” (iunie-august 2014), expoziție 
de lucrări colective (colaje, pictură, machete) (Fig. 11, 12). Expoziția a fost vernisată pe 
5 iunie 2014, Ziua Internațională a Mediului. Partenerii noştri au primit diplome, trofee 
şi premii. Tot pe 5 iunie, copiii au fost premiați şi de către S.C. J.T. GRUP S.R.L., societate 
specializată în colectarea şi valorificarea deşeurilor şi resturilor nemetalice. Societatea 
este recunoscută pentru implicarea în Campania de conştientizare Ai grijă de mediul 
înconjurător! (domeniul – colectarea selectivă a deşeurilor), campanie inițiată de CMEDD 
în anul 2010 (Fig. 10).
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Pe parcursul fiecărui an şcolar, în cadrul CMEDD, sunt marcate şi anumite date din 
calendarul mediului: Ziua Pământului, Ziua Păsărilor (Fig. 9), Ziua Biodiversității, tot prin 
diferite activități educative, activități la care intrarea este liberă. 

Concluzii

Prin implementarea acestui program, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării 
îndeplineşte una din funcțiile muzeului, cea educativă. CMEDD este un factor social activ în 
formarea de indivizi cu un comportament corespunzător față de mediu.

În anul şcolar 2013–2014 au fost încheiate 85 de parteneriate educaționale, însemnând 
participarea a peste 2000 de preşcolari şi şcolari din județul Tulcea. O categorie aparte este 
reprezentată de copiii cu dizabilități, aceştia necesitând adaptarea metodelor folosite la 
nevoile lor speciale. Astfel, au fost încheiate 6 parteneriate cu Şcoala Gimnazială Specială 
nr.14 şi un parteneriat cu Asociația Centrul de Psihologie Delta Dunării, asociație care are ca 
scop îmbunătățirea calității vieții copiilor tipici şi atipici.

Activitățile desfăşurate în muzeu, într-un alt mediu, decât cel formal, asigură 
completarea cunoştințelor prin metode activ-participative, centrate pe copil. În cadrul 
acestui proces educativ se pun bazele unor comportamente observabile: comportamente 
participative (copilul este activ, răspunde/pune întrebări, ia parte la diverse activităţi), 
gândirea creativă (copilul are propriile opinii), învăţarea aplicată (copilul devine capabil să 
aplice o strategie de învăţare), construirea cunoştinţelor (copilul îndeplineşte „sarcini” care 
îl vor conduce la înţelegerea unor noțiuni). 

Colaborarea între muzeografi şi cadrele didactice a fost bună, iar învățarea la muzeu 
este o modalitate eficientă de completare a procesului instructiv-educativ, desfăşurat în 
instituțiile de învățământ (grădinițe, şcoli gimnaziale, licee).

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării oferă un cadru deosebit pentru derularea 
activităților propuse în programul Natura, prietena mea, fiind un centru de educație 
interactivă aflat într-o continuă transformare, inclusiv prin diversificarea ofertei educaționale 
de la an la an.
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MUSEUM EDUCATION PROGRAM „NATURE, MY FRIEND” IN THE SCHOOL 
YEAR 2013-2014 AT DANUBE DELTA ECO-TURISM MUSEUMCENTER

(Abstract)

The paper presents a museum education program „Nature, my friend” developed at the Danube Delta 
Tulcea Eco-Tourism Museum Center in the school year 2013–2014. 

The socio-cultural community Tulcea and not only, influenced the reporting of CMEDD how to manage 
heritage and dynamic needs of the target audience. Profound social changes, ease of obtaining information 
from numerous sources, led a museum Tulcea dynamism of action by focusing on public activities, but without 
jeopardizing the institution’s professional virtues. Hence a museum offers diversification, depending on the age 
of the target audience. A special category is represented by children with disabilities, children in institutions, 
they require special methods applied.

The program “Nature, my friend” aims museum heritage museum collections using the resources for 
formal, non-formal and informal education. All educational activities are about the environment and for the 
environment. They aim at understanding the functioning of natural systems, emphasizes the uniqueness and 
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diversity of the living world, human influence on the environment, the relationship between man and nature 
and seeks to develop environmental responsibility.

The program is based on collaboration between the museum and educational institutions. The 2013–
2014 school year was completed 85 educational partnerships, meaning the participation of over 2,000 preschool 
and school in Tulcea County .

The main teaching methods used in educational activities were: exposure, problem solving, discovery, 
case studies etc.

By implementing this program fulfills one of the functions of CMEDD museum, the educational one.
CMEDD is a social factor active in the formation of individuals with appropriate behavior bud 

environment.
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Fig. 1: Tema Planeta animalelor Fig. 2: Tema Planeta animalelor
 

Fig. 3: Tema Planeta animalelor Fig. 4: Tema Lumea insectelor

      
Fig. 5, 6: Tema Animăluțul preferat – pe batista norocoasă
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Fig. 7: Tema Pești din Delta Dunării Fig. 8: Tema Ierbarul
 

Fig. 9: Ziua Păsărilor Fig. 10: Campania Ai grijă de mediul înconjurător!

 

Fig. 11: Expoziția Natura, prietena mea Fig. 12: Trofee Natura, prietena mea
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FAUNA ŞI FLORA PE MEDALII. CONCURSURI ŞI 
EXPOZIŢII AGRICOLE (JUMĂTATEA SECOLULUI AL 

XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)

Monica CÎRSTEA
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, 

nr. 10, RO–100042 Ploiești, monik_boom@yahoo.com

Rezumat
„Fauna și flora pe medalii. Concursuri și expoziții agricole (jumătatea secolului al XIX-

lea – începutul secolului al XX-lea)’’ este un proiect educativ conceput pentru a face cunoscută 
medalia şi povestea din spatele ei. Tema proiectului educativ ne-a fost sugerată, de către elevi, în 
timpul vizitelor efectuate în muzeu. În cadrul expoziției de bază a Muzeului Județean de Istorie şi 
Arheologie Prahova există cabinetul de medalistică, unde sunt etalate aproximativ 400 de medalii, 
plachete şi decorații, dintr-un patrimoniu de peste 4500 de piese. Această colecție ce este expusă în 
mică parte în cabinetul de medalistică a fost realizată prin achiziții şi donații, de-a lungul timpului. 
Inițiatorul acestei colecții a fost profesorul Nicolae Simache (ctitorul multor muzee în Ploieşti şi 
în judeţul Prahova) şi apoi continuată de specialişti care au lucrat sau lucrează în muzeu. În urma 
ghidajelor efectuate am realizat că la o primă vizualizare, majoritatea elevilor confundau medaliile cu 
monedele, iar la întrebarea – De ce credeți că erau emise medaliile? – se făcea linişte, mulți neştiind 
ce să răspundă. Pornind de la această constatare, prin conceperea acestui proiect am încercat o 
modalitate de cunoaştere de către elevi a originii, scopului emiterii medaliilor şi importanței lor de-a 
lungul timpului. Din varietatea medaliilor emise de-a lungul istoriei cu diferite ocazii, le-am ales 
pe cele acordate cu ocazia concursurilor şi expozițiilor agricole din timpul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza şi a regilor: Carol I, Ferdinand I şi Carol al II-lea.

Medaliile alese, prin imaginile reproduse pe ambele fețe, constituie un prețios izvor istoric, 
oferind informații valoroase despre emitent şi momentul emiterii. De asemenea, imaginile 
reprezentate pe reversul medaliilor alese la acest proiect, constituie o invitație la o „călătorie” prin 
lumea faunei şi florei. 

Proiectul educațional a fost susținut în perioada anului şcolar 2015–2016, şi a fost dedicat 
elevilor din ciclul gimnazial şi liceal.

Descrierea proiectului

Proiectul „Fauna și flora pe medalii. Concursuri și expoziții agricole (jumătatea 
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)” aduce în atenția elevilor o mică parte 
din colecția de medalii pe care o deține Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie Prahova. 
Tematica proiectului educativ este o provocare şi chiar o raritate. Putem face această afirmație 
deoarece medalistica fiind o ştiință auxiliară a istoriei, este mai puțin cunoscută, şi poate 
doar pasionații au mai multe cunoştințe în domeniu. Elevii nu au de unde afla informații 
despre medalii pentru că nici manualele de istorie nu le acordă o atenție deosebită. De fapt, 
în aceste manuale nu se mai regăsesc informații suficiente despre evenimentele istorice 
petrecute în țara noastră de-a lungul timpului. Un exemplu în ceea ce priveşte manualele mai 
sus menționate legat de tema proiectului sunt informațiile insuficiente despre agricultură, 
expoziții şi concursuri agricole. Despre medalii putem afla informații precum originea lor, 
descrierea lor, materialul din care sunt confecționate, împrejurările, motivele şi scopul 
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emiterii lor, doar din dicționare şi cărți de specialitate. Acesta constituie un motiv întemeiat 
de a concepe şi realiza un proiect interesant şi atractiv pentru elevi.

Din colecția de aproximativ 4500 de medalii pe care o deține Muzeul Județean de 
Istorie şi Arheologie Prahova, pentru realizarea acestui proiect am selectat 68 dintre care: 5 
medalii emise în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 48 de medalii emise în timpul 
regelui Carol I, 12 medalii emise în timpul regelui Ferdinand I, o medalie emisă în perioada 
Regenței şi 2 medalii emise în timpul regelui Carol al II-lea. Perioada domniei emitenților 
medaliilor alese pentru proiect este cea în care populația majoritară a țării era formată din 
țărani agricultori, lipsiți de sursa de trai şi care au fost împroprietăriți cu pământ în urma 
reformelor agrare inițiate de conducătorii țării. Toate medaliile selectate pentru proiect au 
fost emise cu ocazia unor expoziții regionale de animale, expoziții viticole, concursuri de 
maşini agricole, concursuri şi expoziții cu produse agricole, din perioada jumătatea sec. 
XIX – începutul sec. XX. Aceste expoziții şi concursuri erau organizate pentru a încuraja şi 
stimula producția agricolă, viticolă, pe țăranii cultivatori (după cum este specificat pe reversul 
medaliilor) şi pe crescătorii de animale din județe, iar medaliile erau conferite drept premiu.

Pe aversul medaliei de obicei este înfățişat chipul emitentului, iar pe revers fauna şi 
flora specifică expoziției sau concursului căruia îi este dedicată.

Desfăşurarea proiectului

Acest proiect le propune elevilor o incursiune în istoria românilor, în istoria medaliilor 
şi în lumea faunei şi florei existente pe meleagurile noastre. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul 
a două întâlniri şi a fost structurat astfel:

La prima întâlnire au fost oferite informații despre:
– originea şi importanța medaliilor (de când datează, pentru ce au fost create, cum se 

confecționează, ce se înfățişează pe avers şi revers, primele medalii româneşti);
– informații pe scurt despre emitent (domnitorul Alexandru Ioan Cuza, regii Carol I, 

Ferdinand I şi Carol al II-lea);
La a doua întâlnire s-au prezentat:
– informații despre dezvoltarea agriculturii în România (reformele agrare din anii 1864, 

1921 şi 1945);
– informații despre evenimentele cu a căror ocazie s-au bătut medaliile (expoziții de 

agricultură (Fig. 1), concursuri de agricultură (Fig. 2), expoziții de animale şi păsări (Fig. 3), 
Târgul Moşilor);

– detalii despre fauna şi flora reprezentată pe medalii.

Concluzii

Scopul proiectului, acela de a face cunoscută istoria şi importanța medaliei de-a lungul 
istoriei, a fost îndeplinit. Totodată elevii participanți şi-au însuşit cunoştințe despre emitentul 
medaliilor, dezvoltarea agriculturi, fauna şi flora redată. De asemenea, s-a valorificat 
patrimoniul muzeal, colecțiile muzeale constituind o sursă importantă pentru educație.

Tema aleasă a stârnit interesul participanților, iar proiectul va continua în cadrul 
muzeului, la cererea cadrelor didactice.
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MEDALS ON FAUNA AND FLORA. AGRICULTURAL COMPETITIONS AND 
EXHIBITIONS (MID 19TH CENTURY – EARLY 20TH CENTURY)

(Abstract)

“Medals on Fauna and Flora. Agricultural competitions and exhibitions (mid 19th century – 
early 20th century)”’ is an educational project designed to make known the medal and the story behind 
it. The theme of our educational project was suggested by students during their visits to the museum. In the 
permanent exhibition of the County Museum of History and Archeology Prahova there is the medals cabinet 
where are exposed around 400 medals, plaques and decorations from a collection of over 4500 items. We 
realized after we made the guides that at a first view most students confused medals with coins, and to the 
question – Why do you think were issued medals? – Was done quietly, many of them not knowing what to 
answer. Based on this finding, by designing this project, we tried a way of knowledge by students the origin, 
purpose of issuing medals and their importance over time. From the variety of medals issued by historically 
different occasions, I have chosen as theme the ones given to agricultural and exhibitions competitions.

Medals chosen by images reproduced on both sides are a valuable historical source, providing valuable 
information about the issuer and timing issued. Also the images on the medal reverse chosen for this project, 
is an invitation to a “journey” in the world of fauna and flora.

The educational project was held during the school year 2015–2016, and was dedicated to secondary 
and high school students.
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Fig. 1: Medalii – Expoziții de agricultură
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Fig. 2: Medalii – Concursuri de agricultură
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Fig. 3: Medalii – Expoziții de animale şi păsări
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O PROPUNERE PENTRU OPTIMIZAREA 
RELAȚIEI ȘCOALĂ-MUZEU
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Rezumat
Pentru optimizarea relației Scoală – Muzeu sunt propuse o serie de acțiuni care să vizeze: 

dezvoltarea şi nuanțarea programelor derulate, constituirea unor echipe de lucru mixte, formate din 
cadre didactice şi specialiştii muzeului, realizarea de ghiduri educative, elaborarea şi aplicarea de 
chestionare de feed-back şi de fişe de inițiere în vizitarea muzeului. 

Se exemplifică prin două modele de promovare a activităților de pedagogie muzeală ale Secției 
de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş.

Materiale şi metode

Colaborarea Şcoală – Muzeu se constituie ca o interacțiune între două oferte/experiențe 
educative diferite, care trebuie să valorifice, în interesul beneficiarilor (elevii, în cazul nostru), 
metode, tehnici şi abordări diferite, dar complementare. 

După un început absolut meritoriu, conferințele de pedagogie muzeală realizate de 
Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş şi revista pe care o generează, 
ar trebui să intre într-o nouă etapă, aceea a valorificării practice şi teoretice a acestei colaborări 
interinstituționale. Considerăm că schimbul de experiență realizat cu ocazia conferințelor ar 
trebui, pe lângă descrierea activităților comune, să realizeze şi lucrări la nivelul teoretizării 
tipurilor şi specificului activităților de pedagogie muzeală şi, de ce nu, într-o etapă viitoare, 
să se alcătuiască o didactică a activităților comune şcoală-muzeu. 

În acest sens, fiecare componentă a relației, trebuie să-şi aducă aportul la formarea 
unui instrumentar intelectual şi practic, pus în slujba ideii de a forma competențe, capacități 
şi deprinderi, beneficiarilor acestei colaborări. Acest instrumentar trebuie să se adapteze 
unei societăți extrem de dinamice intelectual şi informațional şi să ofere plusvaloare civică şi 
ştiințifică, într-un mediu care promovează, uneori agresiv, nonvaloarea.

Şcoala şi Muzeul trebuie să găsească formule de colaborare şi să-şi formeze ele însele, 
modalități de lucru şi interacțiune capabile să se subordoneze idealului educativ.

Cum se poate materializa colaborarea şcoală-muzeu? 
În primul rând, ar trebui să se nuanțeze activitățile realizate pe baza protocolului-

cadru încheiat între Muzeul Județean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Județean Mureş, prin 
colaborări şi parteneriate încheiate de Secția de Ştiințele Naturii cu instituții şcolare care 
lucrează cu elevi din cicluri de şcolaritate diferite (grădinițe, şcoli gimnaziale, licee, la rândul 
lor cu profiluri şi specializări diferite). În acest sens, programele de pedagogie muzeală „Cu 
paşi mărunți prin muzeu” sau „Muzeul – mai aproape de tine” şi, implicit, oferta de activități 
pe care Secția o propune instituțiilor şcolare ar trebui continuate, nuanțate şi diversificate 
astfel încât să contribuie la consolidarea competențelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite 
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de elevi la clasă, prin valorificarea elementului de inedit şi de practic pe care îl pot aduce 
piesele din patrimoniul bogat al Secției.

În al doilea rând, ar fi utilă constituirea unor echipe de lucru mixte (permanente sau 
ad-hoc), care, pe baza unei/unor proceduri specifice şi pe cicluri de şcolaritate, să stabilească 
un set de tematici/acțiuni concordante, pornind de la elementele comune identificate în 
programele şcolare pentru disciplinele de Biologie şi patrimoniul Secției de Ştiințele Naturii. 
Această ofertă educativă negociată de către specialiştii secției şi cadrele didactice interesate/
implicate are menirea de a nuanța şi acorda un caracter ludic şi practic ridicat cunoştințelor 
mai mult teoretice pe care le oferă activitatea didactică la clasă şi manualele.

În al treilea rând, considerăm că pentru a asigura cunoaşterea adecvată a patrimoniului 
muzeal, ar fi utilă realizarea, de către specialiştii Secției de Ştiințele Naturii, a unor ghiduri 
educative pentru profesori şi elevi care să faciliteze descoperirea colecțiilor şi stimularea 
înțelegerii individuale/colective a exponatelor / colecțiilor. Tot în acest sens, ar putea fi 
interesant şi eficient un ghid al exponatelor din expoziția de bază, pe săli, cu descrieri şi 
explicații/un tur virtual al muzeului care să poată fi consultat în format letric, dar şi în format 
electronic pe pagina web a secției. 

În al patrulea rând, ar fi util ca profesorii care coordonează activitățile elevilor în 
muzeu şi specialiştii secției să elaboreze chestionare de pedagogie muzeală (chestionare de 
satisfacție) care să contureze opiniile şi opțiunile elevilor referitoare la eficiența activităţilor 
derulate în cadrul muzeului, ca bază pentru asigurarea feed-back-ului şi pentru ghidarea şi 
îmbunătățirea activităților viitoare. 

Şi nu în ultimul rând, ar putea fi utile fişe de inițiere în modalități de vizitare a muzeului 
(trasee expoziționale, informații inedite oferite etc.).

Pornind de la cele afirmate mai sus, propunem două posibile modele pentru promovarea 
activităților de pedagogie muzeală.

Modelul I:
– varianta 1:

disciplina de 
biologie

unitatea de 
învățare competențe

activități obiecte din 
patrimoniul 

Secției utilizatedidactice
de pedagogie 

muzeală

 
– varianta 2:

Material pus la dispoziție de muzeu (patrimoniul muzeal):

Posibilități de valorificare didactică: 

Perioada de desfăşurare a activităților (o săptămână/o lună…) 
(recomandabil în concordanţă cu proiectarea activității didactice conform programelor 

şcolare):

Intervalul orar:
(eventual cu activități desfăşurate sâmbăta sau duminica, în perioada „Şcoala Altfel”, în 

vacanțele şcolare)

Tarife:

Modelul al II-lea:
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DOSAR DE PEDAGOGIE MUZEALĂ

A. Generalități 
– informații practice (perioadă, interval orar, tarife …)
– prezentarea planului/secțiunilor sălii/expoziției
– obiectivele muzeului

B. Posibilități de documentare 
– descrierea exponatelor/materialului oferit de muzeu (eventual cu trimiteri la site-ul 

Muzeului/Secției)
– glosar de termeni

C. Propuneri de activități şi posibilități de valorificare 
– înainte de vizită/activitate (sala/expoziția şi locul în programele şcolare pe cicluri de 

şcolaritate, eventual competențe didactice)
– în timpul activității la muzeu
– fişe de lucru pentru elevi
– după vizită (la dispoziția profesorului organizator)

În concluzie, considerăm că modelele propuse pot să contribuie la optimizarea relației 
Şcoală – Muzeu, dar mai ales la articularea unei abordări logice a oricărei activități eficiente: 
pregătirea (în contextul inițierii vizitei prin culegerea de date), realizarea (în timpul vizitei, 
prin prelucrarea datelor, activități practice şi observare) şi valorificarea (după vizită, prin 
utilizarea feed-back-ului şi dezvoltarea problematicilor abordate).

Prin lucrări practice, studii de caz sau prezentări realizate interactiv prin colaborarea 
dintre profesorii claselor şi specialiştii Secției, împreună cu elevii, se poate realiza nu numai 
aprofundarea cunoştințelor specifice diferitelor discipline, ci şi inițierea acestora din urmă 
în exersarea gândirii critice, în aplicarea deprinderilor lor practice în situații concrete de 
învățare.

Pregătirea, realizarea şi apoi valorificarea activităților didactice realizate la muzeu îi 
familiarizează pe elevi cu cadrul metodologic şi deontologic al cercetării ştiințifice.
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A PROPOSAL FOR IMPROVING THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE SCHOOL AND THE MUSEUM 

(Abstract)

For the improvement of the relationship between the school and the museum, we suggest a series of 
actions aimed to: develop and refine the ongoing programs, build mixed teamworks made of teachers and 
museum’s specialists, create educational guides, develop and implement feedback questioners and initiative 
charts regarding the visitation of the museum.

It is exemplified by two ways of promoting the activities of museum pedagogy hosted by the Department 
of Natural Sciences Museum.
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EXPOZIŢIA REGIONALĂ „FLORILE, 
STELELE PĂMÂNTULUI”

Dorina POP, Angela Domnica CIF
Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Copilăriei” Târgu-Mureş – structură a Liceului Tehnologic 

„Electromureş” Târgu-Mureş 
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Rezumat 
Lucrarea prezintă expoziția Regională „Florile, stelele pământului”, organizată în cadrul 

Proiectului Educațional Regional „Prin împărăția florilor”, realizat de Grădinița „Paradisul Copilăriei” 
Târgu-Mureş în colaborare cu Muzeul Județean Mureş – Secția de Ştiințele Naturii şi Inspectoratul 
Şcolar Județean Mureş. Expoziția a adunat peste 200 de lucrări reprezentând flori în diverse stadii 
de dezvoltare, realizate de copii din 19 grădinițe din 7 județe şi pusă la dispoziția publicului larg, pe 
toată perioada verii.

Expoziția a fost însoțită de un atelier de creație, care a fost conceput ca o provocare pentru 
preşcolarii grădiniței organizatoare, cu vârste cuprinse între 4–6 ani, de a reda, de o manieră originală, 
informațiile dobândite pe toată durata proiectului, în plan artistic.

Scopul expoziției a fost acela de a facilita accesul copiilor la informații fundamentale legate de 
flori şi implementarea acestora în alte arii curriculare.

Preambul 

Lucrarea de față reprezintă o incursiune în lumea florilor, unde preşcolarii au fost 
factori activi, implicându-se alături de cadre didactice, părinți şi specialişti în studiul acestei 
minunate lumi. 

Expoziția Regională „Florile, stelele pământului”, constituie valorificarea tuturor 
competențelor şi bagajului de informații dobândite de preşcolari pe parcursul desfăşurării 
Proiectului Educațional Regional „Prin împărăția florilor”, realizat în colaborare cu Secția de 
Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Județean Mureş. 

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 9 luni, octombrie 2015 – iunie 2016 şi a 
cuprins două etape majore:

– studiu şi cercetare în lumea florilor;
– expoziția Concurs „Florile, stelele pământului”.
Colaborarea cu muzeul a reprezentat o modalitate de a încuraja participarea activă a 

preşcolarilor în procesul de învățare, precum şi stimularea gândirii critice a acestora.

Materiale şi metode

Pentru realizarea Expoziției Regionale „Florile, stelele pământului” am beneficiat de 
sprijinul specialiştilor de la Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş, 
care ne-au oferit spațiul adecvat pentru expunerea lucrărilor copiilor, Sala de expoziții 
temporare, aparatura audio-vizuală necesară, mijloacele şi materialele de promovare a 
evenimentului în rândul populației târgumureşene (afiş, flyer) (Fig. 1, Fig. 3, Anexa) precum 
şi materiale informative. 
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Materialele expoziționale au constat în cele peste 200 de lucrări ale preşcolarilor cu 
vârste cuprinse între 4–6 ani, de diferite etnii, din 19 grădinițe din 7 judeţe (Cluj, Harghita, 
Covasna, Bistrița, Braşov, Mureş, Bucureşti) (Fig. 2).

În cadrul atelierului de creație care a însoțit expoziția regională au fost puse la dispoziția 
preşcolarilor materiale necesare activităților de pictură, materiale informative power-point 
cu genericul „Din lumea florilor” (Fig. 5).

Metoda primordială utilizată în cadrul acestei expoziții a reprezentat-o învățarea 
centrată pe preşcolar, împărtăşirea aprecierilor şi criticilor constructive cu colegii acestora, 
cadrele didactice, specialişti şi părinți. S-a pus accent, de asemenea, pe transpunerea 
informațiilor şi competențelor din plan ştiințific în plan artistic.

Descrierea expoziției

Precum am amintit şi în materialul introductiv, cea de-a doua etapă a desfăşurării 
proiectului a reprezentat-o expoziția-concurs „Florile, stelele pământului”, la care vom face 
referire în continuare.

În vederea realizării lucrărilor pe tema dată, preşcolarii, îndrumați de cadrele didactice 
şi specialişti locali, s-au informat în detaliu despre elemente ştiințifice (structură, formă, 
mod şi spațiu de dezvoltare) şi elemente artistice (culoare, formă, mărime...) privind „florile”.

Conform programului de activități cuprinse în proiectul educativ, fiecare grădiniță 
participantă din județele înscrise la proiect a ales lucrările premiate la faza pe județ şi le-a 
înscris şi ulterior trimis la concursul organizat de Grădinița „Paradisul Copilăriei” . Aceste 
lucrări au fost structurate pe cele trei secțiuni de concurs: desen, colaj, pictură şi au fost 
expuse în Sala de expoziții temporare a Secției de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului 
Județean Mureş.

Lucrările au fost apreciate de un juriu de specialitate, alcătuit din reprezentanți ai 
muzeului, ai învățământului preşcolar şi ai Liceului Vocaţional de Artă din Târgu Mureş. 
Efortul preşcolarilor a fost recompensat cu diplome şi surprize.

Deschiderea expoziției s-a făcut într-un cadru festiv, cu invitați ce au reprezentat 
diferite arii de specialitate: muzeele mureşene, inspectoratul şcolar, grădinițe, şcoli, presa 
şi televiziunea. Alături de invitați, la această deschidere au participat şi 40 de preşcolari ai 
grădiniței organizatoare care s-au bucurat să admire o pleiadă de culori care vibrau într-o 
rapsodie florală (Fig. 4).

Firea curioasă şi cercetătoare a preşcolarilor a dat curs unui şuvoi de întrebări adresate 
atât cadrelor didactice, cât şi specialiştilor cu privire la anumite lucrări care i-au impresionat 
(macii, floarea de „Nu-mă-uita”, albăstrelele). Odată cu aflarea răspunsurilor, preşcolarii au 
făcut analogii cu cântece şi jocuri adaptate vârstei lor, pe care le-au interpretat cu plăcere 
(Tricolorul, Samba florilor, Culorile).

Deoarece preşcolarii grădiniței organizatoare nu au putut participa cu lucrări la 
concurs, din motive de imparțialitate, şi-au exprimat dorința de a realiza şi ei la rândul lor 
lucrări, asemenea concurenților. Copiii au fost invitați de către specialiştii muzeului în Sala 
de activități de pedagogie muzeală, unde au avut parte de:

– vizionare de material informativ despre flori;
– discuții interactive;
– activități de explorare;
– transpunerea în pictură a florilor care i-au impresionat (Fig. 6).
Lucrările realizate în cadrul acestui atelier au fost cuprinse într-o expoziție suplimentară, 

alături de expoziția „Florile-stelele pământului”.
Expoziția fost deschisă spre vizitare publicului larg pe toată durata verii, oferind 

instituţiilor participante şi concurenților posibilitatea de a fi apreciați de publicul 
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târgumureşean, precum şi posibilitatea de autoevaluare şi de prospectare a următoarelor 
activități (Fig. 7).

Concluzii 

Prin activitățile propuse, metodele utilizate, contextul spațial deosebit, de tip expoziție-
concurs, copiii au fost stimulați să descopere informații relevante despre lumea florilor, 
informații pe care le-au transpus ulterior în practică prin pictură, colaje şi desene. Preşcolarii 
au descoperit că procesul învățării în contexte neconvenționale este deosebit de plăcut şi 
constructiv.
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THE REGIONAL EXHIBITION “FLOWERS-THE STARS OF THE EARTH”
(Abstract)

The following paperwork embodies the regional exhibition “Flowers-the stars of the earth”, organized 
within the Regional-Educational Project, named “Through the kingdom of the flowers”, which was carried out 
by “Childhood paradise” kindergarten from Târgu-Mureş, in collaboration with Mureş County Museum – The 
Department of Natural Sciences and Mureş County School Inspectorate. The exhibition brought together over 
200 works from 19 kindergartens from 7 counties, representing flowers in different stages of development. It 
was available to the general public throughout the summer.

The previously mentioned exhibition was followed by a creative workshop which was conceived as a 
challenge for the organizing kindergarten preschoolers (with ages between 4 and 6 years), giving them the 
opportunity to come up with an original-artistically approach in order to put into practice the information 
gained throughout summer.

The purpose of the exhibition was to facilitate children’s access to basic information regarding flowers 
and their implementation into other curricular areas.
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ANEXĂ: Comunicat de presă

Expoziția temporară „FLORILE – STELELE PĂMÂNTULUI”

Grădinița „Paradisul Copilăriei” structură a Liceului Tehnologic „Electromureș” Târgu-
Mureș, Muzeul Județean Mureș – Secția de Ştiințele Naturii și Inspectoratul Şcolar Județean 
Mureș vă invită să participați la vernisajul expoziției temporare „Florile – stelele pământului”, 
care va avea loc vineri, 17 iunie 2016, la ora 10,00, la sediul Muzeului din Târgu-Mureș, str. 
Horea nr. 24. 

Expoziția prezintă lucrările realizate de circa 150 de preșcolari din 6 județe (Mureș, 
Harghita, Brașov, București, Cluj și Bistrița), în cadrul Concursului Regional „Florile – stelele 
pământului”, din cadrul Proiectului Regional „Prin împărăția florilor”, cuprins în Calendarul 
Activităților Educative Regionale, la poziția 1185/CAER 2016.

Secţiunile concursului, la care au participat preșcolari de la nivelurile I și II, au fost: 
desen, pictură și colaj, pe tema „FLORILE”.

Criteriile de jurizare a compoziţiilor artistico-plastice înscrise în concurs au fost 
creativitatea și imaginația.
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a

b

Fig.1: a – afişul expoziției; b – flyer
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Fig. 2: Aspecte din expoziția „Florile, stelele pământului”
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Fig. 3: Relația cu mass-media 
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Fig. 4: Aspecte din timpul vernisajului expoziției 
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Fig. 5: Videoproiecția „Din lumea florilor”

Fig. 6: Activități de pictură în cadrul atelierului de creație
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Fig. 7: Vizitatori ai expoziției în timpul „Şcolii de vară la muzeu” 
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Daniela-Ramona BOTOȘ, Florin POP
Rezumat 
Programul de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape de tine” a fost inițiat de Secția 

de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş şi se desfăşoară pe baza unui protocol 
de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar Județean Mureş, pe o perioadă de 4 ani, începând 
din anul 2015. Acest program este o prelungire firească a primului program de pedagogie muzeală 
inițiat de Secția de Ştiințele Naturii, în anul 2010, intitulat „Cu paşi mărunți prin muzeu”, care s-a 
derulat tot pe baza unui unui protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar Județean 
Mureş şi care s-a finalizat cu succes în anul 2014, înregistrând mii de copii şi de elevi participanți, 
demonstrând, astfel, interesul copiilor, elevilor şi cadrelor didactice pentru activități de pedagogie 
muzeală coordonate de către specialiştii Muzeului, desfăşurate în Muzeu sau în afara lui, inclusiv în 
instituțiile de învățământ.

În comparație cu programul „Cu paşi mărunți prin muzeu”, care s-a desfăşurat într-un spațiu 
impropriu acestui tip de activități, în sala destinată expozițiilor temporare sau pe holurile din clădirea 
principală a Muzeului, Programul „Muzeul – mai aproape de tine”, se desfăşoară în clădirea secundară 
a Muzeului, dotată cu un spațiu special construit şi amenajat pentru desfăşurarea în condiții optime 
a activităților de pedagogie muzeală, Sala de activități de pedagogie muzeală.

Scopul acestui program este valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de programa 
şcolară, de nivelul de dezvoltare psihică şi intelectuală a copiilor şi elevilor, precum şi în funcție de 
unele evenimente ecologice.

Programul „Muzeul – mai aproape de tine” se adresează copiilor şi elevilor cu vârste cuprinse 
între 3–18 ani.

Argument

Programul se doreşte a fi o punte între Muzeu şi publicul său.
Este un program care onorează publicul cel mai numeros şi fidel, copiii şi elevii. 
Muzeul îşi propune să se dezvăluie treptat, să-şi pună la dispoziție tainele, patrimoniul 

său bogat, cuprinzând circa 70 000 de bunuri culturale mobile.

Introducere

Programul de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape de tine” a fost inițiat de 
Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş şi se desfăşoară pe baza unui 
protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar Județean Mureş, pe o perioadă de 4 
ani, începând din anul 2015. Acest program este o prelungire firească a primului program 
de pedagogie muzeală inițiat de Secția de Ştiințele Naturii, în anul 2010, intitulat „Cu paşi 
mărunți prin muzeu”, care s-a derulat tot pe baza unui unui protocol de colaborare încheiat cu 
Inspectoratul Şcolar Județean Mureş şi care s-a finalizat cu succes în anul 2014, înregistrând 
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mii de copii şi de elevi participanți, demonstrând interesul copiilor, elevilor şi cadrelor 
didactice pentru activități de pedagogie muzeală coordonate de către specialiştii Muzeului, 
desfăşurate în Muzeu sau în afara lui, inclusiv în instituțiile de învățământ.

Muzeul și-a atins astfel țintele propuse: de a se apropia de cel mai numeros public al 
său, grupurile şcolare organizate şi de a-şi reconsidera oferta educativă prin activități care să 
ţină cont de aşteptările publicului şcolar, de programa şcolară şi care, totodată, să valorifice 
patrimoniul muzeului, reprezentat prin valoroase colecții de fosile, minerale, roci, plante, 
fungi, nevertebrate (melci, scoici, insecte), păsări, ouă, mamifere şi trofee de vânătoare, 
totalizând circa 70.000 de piese [1].

În comparație cu programul „Cu paşi mărunți prin muzeu”, care s-a desfăşurat într-
un spațiu impropriu acestui tip de activități, în sala destinată expozițiilor temporare sau pe 
holurile din clădirea principală a Muzeului, Programul „Muzeul – mai aproape de tine”, se 
desfăşoară în clădirea secundară a Muzeului, dotată cu un spațiu special construit şi amenajat 
pentru desfăşurarea în condiții optime a activităților de pedagogie muzeală, Sala de activități 
de pedagogie muzeală.

Scopul acestui program este valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de programa 
şcolară, de nivelul de dezvoltare psihică şi intelectuală a copiilor şi elevilor, precum şi în 
funcție de unele evenimente ecologice.

Programul „Muzeul – mai aproape de tine” se adresează copiilor şi elevilor cu vârste 
cuprinse între 3–18 ani.

Materiale şi metode

Programul constă într-un set de programe educative, adaptate pe cicluri de şcolaritate.
Suporturile didactice utilizate sunt:
1) o videoproiecție, în care sunt prezentate:
– informații referitoare la evenimentul ecologic din luna respectivă; 
– informații referitoare la colecția muzeală/ştiințifică din care fac parte piesele muzeale 

la care se face referință (plante, animale etc.);
– informații referitoare la viețuitoarele propuse a fi studiate sau la grupele de viețuitoare 

– ordine, familii (elemente de etologie, de alcătuire a corpului, de locomoție etc.), cu 
exemplificări din colecțiile de bunuri culturale mobile din depozitele ştiințifice ale Muzeului. 

2) expozițiile muzeului: expoziția de bază, expozițiile temporare şi o miniexpoziție – 
în care sunt prezentate bunurile culturale mobile din colecțiile muzeului, altele decât cele 
prezentate în expozițiile muzeului, selectate în funcție de tematica lunii respective.

3) un atelier de pedagogie muzeală, în care, în funcție de nivelul de dezvoltare psihică şi 
intelectuală a copiilor şi elevilor, acestora le este stimulată expresivitatea, prin utilizarea unor 
priceperi şi deprinderi trans- şi interdisciplinare prin utilizarea educației artistice (desen, 
pictură, modelaj), prin formarea gustului pentru frumos, valoare etc., le sunt induse normele 
de comportare în societate, le sunt educate abilitățile necesare pentru a interacționa cu ceilalți.

Pentru realizarea acestui program au fost vizate obiective generale, comune programelor 
de pedagogie muzeală, şi anume:

– perceperea muzeului ca resursă educațională, care să dezvolte elevilor competențe şi 
cunoştințe de specialitate; 

– asigurarea unei oferte educative aternative sau complementare celei realizate în 
grădinițe şi şcoli;

– formarea apetitului şi reflexului pentru activitățile de pedagogie muzeală;
– transformarea cadrelor didactice, precum şi a elevilor participanți în parteneri ai 

muzeului;
– creşterea vizibilității muzeului în comunitate.
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Dintre competențele specifice urmărite, amintim câteva:
– dezvoltarea capacităților de investigație ştiințifică;
– comunicarea orală şi scrisă, utilizând terminologia specifică biologiei;
– folosirea unor metode şi tehnici de lucru specifice biologiei;
– integrarea cunoştințelor în experiența de viață a elevilor;
– transferarea şi integrarea cunoştințelor de biologie în contexte noi;
– formarea unor deprinderi de muncă intelectuală şi productivă;
– stimularea interesului pentru protejarea naturii şi valorizarea acesteia în formarea 

unor convingeri şi competențe ecologice [1].
Competențele generale şi specifice urmărite în cadrul activităților realizate de Secția de 

Ştiințele Naturii se suprapun, în liniile lor generale, cu cele urmărite de programele şcolare 
pentru disciplina de biologie:

– receptarea informațiilor despre lumea vie;
– dezvoltarea curiozității şi a respectului fată de toate formele de viață;
– transferul şi integrarea cunoştințelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în 

contexte noi;
– comunicarea orală, prin utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei, în 

diferite situații de comunicare;
– dezvoltarea toleranței față de opiniile altora;
– folosirea unor metode şi tehnici de lucru specifice biologiei;
– integrarea cunoştințelor în experiența de viață a elevilor;
– formarea unor deprinderi de muncă intelectuală şi practică;
– stimularea interesului pentru protejarea naturii şi valorizarea acesteia în formarea 

unor convingeri şi competențe ecologice [1].
Activitățile desfăşurate beneficiază de prezența colaboratorilor consacrați ai Muzeului: 

Societatea de Micologie „Málnassy Lászlo”, Asociația Speologică „Geoda”, Asociația de 
Dezvoltare prin creativitate, toate din Târgu-Mureş, precum şi a multor voluntari: elevi, 
studenți, cadre didactice din învățământul preuniversitar, colegi de la alte secții ale Muzeului 
Județean Mureş, în special de la Laboratorul de Conservare şi Restaurarare.

Metodele didactice utilizate sunt preponderent cele activizant-participative: 
conversația euristică, învățarea prin descoperire, studiul de caz, demonstrația, descoperirea, 
problematizarea, jocul de rol, modelarea, expunerea etc.

Resurse materiale utilizate sunt următoarele:
– ierbare şcolare tipizate;
– cutii pentru insectare;
– presă pentru plante;
– aparatură audio-vizuală: laptop, videoproiector;
– microscoape pentru uz didactic;
– suporturi de prezentare: ecran de proiecție, flip-chart, tablă;
– materiale xeroxate: fişe de lucru, texte, imagini, hărți;
– materiale de promovare: broşuri, pliante etc.;
– materiale de papetărie: fâşii pentru origami, pastă de modelaj, cartoane, şnururi, coli 

de hârtie, pensule, creioane colorate, foarfeci pentru copii, hârtie creponată, lipici etc.;
– materiale din plastic: farfurii, pahare etc.;
– alte materiale: scânduri, bețişoare din lemn, polistiren expandat, cuie, aracet;
– unelte: unelte de grădinărit (deplantatoare, găletuțe, lopeți, greble etc.), pistoale de 

lipit, ciocane, şurubelnițe, metru;
– materiale reciclabile: cutii, role de hârtie igienică;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase (botanice, zoologice), determinatoare 

etc.
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Programul se desfăşoară pe parcursul întregului an calendaristic, în zilele de marți, 
miercuri, joi, între orele 9,00–16,00.

Înscrierea la activitățile educaționale se face cu cel puțin o săptămână înainte, în limita 
spațiului disponibil, în zilele de marți, miercuri şi joi, între orele 12,00–15,00. 

Programul cuprinde 12 teme, câte una în fiecare lună calendaristică, după cum urmează:
Ianuarie: Moluște din colecțiile Muzeului.
Februarie: Mlaștini din România (rezervații naturale, plante ocrotite de lege, plante 

carnivore etc.) (activități dedicate „Zilei Mondiale a Zonelor Umede” – 2 februarie).
Martie: Mamifere din colecțiile Muzeului (mamifere acvatice: foca, balena, delfinul 

comun, bizamul) (activități dedicate „Zilei Mondiale a Apei” – 22 martie).
Aprilie: Macromicete din colecțiile Muzeului (colaborare – Societatea de Micologie 

„Málnassy Lászlo” din Târgu-Mureş) (activități dedicate „Zilei Pământului” – 22 aprilie), 
Păsări din curtea Muzeului (activități dedicate „Zilei Păsărilor” – 1 aprilie).

Mai: Păsări din colecțiile Muzeului (activități dedicate „Zilei Păsărilor şi a Arborilor” 
– 10 mai).

Iunie: Plante ocrotite de lege (activități dedicate „Zilei Mondiale a Mediului” – 5 
iunie).

Iulie: La plimbare prin „pădurile” Muzeului .
August: „Explorând” peștera din Muzeu (colaborare cu Asociația Speologică „Geoda”) 

(activități dedicate „Nopții Europene a Liliecilor” (august – septembrie). 
Septembrie: Piese deosebite din colecțiile Muzeului (activități dedicate „Zilelor 

Europene ale Patrimoniului”).
Octombrie: Insecte din colecțiile muzeului (colaborare – prof. dr. Istrate Petru-

Vasile, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”) (activități dedicate „Zilei Mondiale a 
Animalelor” – 4 octombrie).

Noiembrie: Expoziția temporară: „Colecții și colecționari din domeniul științelor 
naturii”: 

– înregistrarea fișelor de înscriere (termen: ultima săptămână din luna septembrie);
– selecţia exponatelor, în funcţie de ordinea înscrierii la proiect, a relevanţei temei şi a 

colecţiei propuse, precum şi a spaţiului expoziţional disponibil (termen: prima săptămână 
din luna octombrie);

– vernisajul expoziției (prima săptămână din luna noiembrie – cu ocazia Conferinței 
naționale de pedagogie muzeală).

Decembrie: Activitate/temă surpriză (cadou de Crăciun) – gratuitate pentru 
grupurile care au participat la cel puțin două activități, în cursul anului calendaristic.

Programul este promovat prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Județean Mureş, 
facebook-ul Muzeului Județean Mureş şi al Secției de Ştiințele Naturii (Anexa 3), Institutul 
Național al Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipărite (banner, afiş 
(Fig. 1), pliant explicativ (Fig. 2) şi prin mass-media: comunicat de presă (Anexa 1), articole 
de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-media la eveniment.

Programul a fost prezentat la Simpozionul internațional „Drobeta”, organizat de 
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, în luna septembrie 2015, în 
cadrul lucrării „Programe de pedagogie muzeală derulate de Secția de Ştiințele Naturii din 
cadrul Muzeului Județean Mureş”.

Activitățile programului au beneficiat de 16 menționări în cotidiene, periodice, posturi 
Radio-TV în condițiile în care nu au putut fi epuizate toate sursele media cu număr complet 
de accesări sau vizualizări. Ne-am propus să oferim imaginea celor care pot fi consultate pe 
internet (Anexa 2).

În cadrul temei Mamifere din colecțiile muzeului, cârtița a fost cel mai bine 
reprezentat mamifer. Activitățile care au valorizat cârtițele Secției de Ştiințele Naturii, bine 
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reprezentate în patrimoniul mueului, au înregistrat cel mai mare număr de participanți 
(circa 1000 de copii şi elevi).

În cadrul videoproiecției „Cârtița” au fost prezentate aspecte legate de: mediul de 
viață al acestui mamifer ocrotit de lege, modul lui de viață, alcătuirea corpului, locomoție, 
reproducere, duşmani etc.) (Fig. 3).

Miniexpoziția „Cârtița” a constat într-o minidioramă (Fig. 4), în care au fost prezentate 
două piese muzeale din colecția de mamifere a Muzeului, conservate prin naturalizare sau 
taxidermie în depozitele ştiințifice ale Muzeului: o cârtiță şi o vulpe, surprinse în mediul lor 
natural de viață, redat sugestiv de către conservatorii şi restauratorul Muzeului, precum şi 
într-o fotoexpoziție (Fig. 5), conținând imagini care ilustrează aspectele din viața cârtiței, 
prezentate în videoproiecție.

În cadrul atelierului pedagogic, metoda didactică utilizată a fost modelarea. S-au 
folosit ca modele naturale cârtițele naturalizate etalate în expozițiile muzeului, precum şi 
modele didactice realizate de muzeografi: fişe de lucru cu imagini ale cârtiței, pe baza cărora 
participanții au refăcut animalul, prin colaj din materiale textile (fire de mohair colorat) 
(Fig. 6) sau/şi din piese de puzzle.

De asemenea, elevii participanți au „căutat” cârtițe în expoziția de bază a Muzeului 
(Fig. 7).

Expoziția temporară: „Colecții și colecționari din domeniul științelor naturii” a înregistrat 
cel mai mare succes. Tematica acesteia a avut în vedere elementele de inedit din câteva colecții 
mureşene, motiv pentru care titlul expoziției din anul 2015 a fost „Vedete din colecții mureşene” 
(Fig. 8). În acest sens, s-a inițiat o colaborare cu Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” 
din Târgu-Mureş, respectiv cu cinci elevi de la acest colegiu (Nicuşor Tomuț, Miruna Pop, 
Adrian Lungu, Claudiu Mureşan, Diana Truță), coordonați de către domnul prof. dr. Petru-
Vasile Istrate, care au participat la expoziție cu colecții particulare de insecte. De asemenea, 
au fost expuse şi câteva piese deosebite din colecțiile ştiințifice de plante şi animale deținute 
de Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş: colecții de nevertebrate 
(naturalizate şi formolizate) şi vertebrate (scorpioni africani, scorpionul imperial, scorpionul, 
păianjenul Mygale, tarantula, scolopendra, castravetele de mare, racul de râu, sepii, chişcarul 
de râu, tritonul cu creastă, salamandra, ascidie; nevăstuica, cârtița, pârşul mare, pârşul cu 
coadă stufoasă). Secția de Ştiințele Naturii nu s-a lăsat mai prejos, prezentând publicului – 
nouă piese muzeale deosebite din colecțiile deţinute (un emu şi 8 trofee de vânătoare (urs, 
capră neagră, căprioară, mistreț) (Fig. 9).

Expoziția a fost vernisată, conform graficului din programul programul „Muzeul – 
mai aproape de tine”, în prima săptămână din luna noiembrie 2015, cu ocazia Conferinței 
naționale de pedagogie muzeală, fiind vizionată, deci, inclusiv de participanții la această 
conferință, profesori din învățământul preuniversitar mureşean şi muzeografi şi cercetători 
ştiințifici de la instituții muzeale de referință din România: Institutul Geologic al României, 
Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” din Bucureşti, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, Muzeul 
Gorjului „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Prahova din Ploieşti, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea.

Evenimentul conex al vernisajului a constat în prezentarea pieselor expuse de către elevii 
Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu-Mureş, coordonați şi valorizați de 
către domnul prof. dr. Petru-Vasile Istrate, care a prezentat şi piesele aparținând Colegiului. 
(Fig. 10).

Activitățile din cadrul programului „Muzeul – mai aproape de tine” se desfăşoară şi 
în afara Muzeului, inclusiv în instituțiile de învățământ, prin deplasarea reprezentanților 
Muzeului în aceste locații, Muzeul şi Şcoala devenind astfel un tot unitar, completându-se 
reciproc.
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Un exemplu în acest sens îl constituie activitatea „Animale sălbatice”, care şi-a propus 
familiarizarea copiilor de la Grădinița „Arlecchino” din Târgu-Mureş cu patru animale ocrotite 
de lege: leul, tigrul, leopardul, râsul şi, implicit, valorificarea patrimoniului muzeal (pielea 
şi craniul de leu – care urmează să fie restaurate – conservate în depozitul de mamifere al 
muzeului), printr-o deplasare ulterioară a copiilor la Muzeu, pentru a face cunoştinţă cu „fața 
nevăzută” a Muzeului – depozitele.

În cadrul videoproiecției „Animale sălbatice” au fost prezentate aspecte legate de: mediu 
de viață, mod de viață, alcătuirea corpului, locomoție, reproducere, duşmani etc. (Fig. 11).

În cadrul atelierului pedagogic, metoda didactică utilizată a fost modelarea. S-au folosit 
ca modele animale din plastic (leu, tigru, leopard şi râs), precum şi modele didactice realizate 
de muzeografi, reprezentând leul, prin colaj, din hârtie. Muzeografii au reuşit să-i apropie pe 
copii de Muzeu prin joc şi nu prin reluarea cunoştințelor curriculare (Fig. 12, Fig. 13). 

O altă temă prezentată în şcoală, de data aceasta la elevi din ciclul liceal, este „Celula – o 
sistematizare şi sintetizare a cunoştințelor”. În cadrul videoproiecţiei, desfăşurată la Colegiul 
Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş (Fig. 14), au fost prezentate:

– noțiuni introductive: forma şi dimensiunile celulelor;
– tipuri fundamentale de celule;
– părțile componente ale celulelor;
– organitele celulare;
– cromozomii.
Într-o viitoare deplasare la Muzeu, elevii care au vizionat prezentarea vor putea 

participa la atelierul de pedagogie muzeală, unde vor putea confecționa o mitocondrie şi un 
cromozom, din materiale reciclabile: cofraje de ouă; cutii de pantofi din carton etc.

Concluzii

Scopul principal al acestei activități, valorificarea patrimoniului muzeal, a fost 
îndeplinit cu succes, colecțiile muzeale constituindu-se în resurse pentru educația formală, 
nonformală şi informală.

Muzeul şi şcoala, prin colaborarea lor devenită firească la Secția de Ştiințele Naturii, 
şi-au atins obiectivele de bază şi comune: implicarea şi participarea conştientă şi activă a 
elevului la propria formare.
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THE MUSEUM'S PEDAGOGY PROGRAM “THE MUSEUM-CLOSER TO YOU”
(Abstract)

The museum’s pedagogy program „The museum-closer to you” was intiated by Mures County Museum-
Department of Natural Sciences and is based on a cooperation protocol signed with the County School 
Inspectorate, over a period of four years, starting in 2015. This program represents a continuation of the 
first museum pedagogy program initiated in 2010 by the Department of Natural Sciences, entitled “With 
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small steps throughout the museum”, which was also based on a cooperation protocol with County School 
Inspectorate, successfully finalized in 2014. It registered thousands of participants from small children to pupils, 
demonstrating the interest of children, pupils and teachers for the museum’s pedagogy activities coordinated by 
specialists, activities that took place inside and outside the museum, including other educational institutions, 
under the guardianship of the County School Inspectorate.

The purpose of this program is the capitalization of the museum’s patrimony according to the the 
school curriculum, level of psychological and intellectual development of children and pupils, and also some 
environmental events. 

The program „The Museum-closer to you” is addressed to children and pupils aged 3 to 18.
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Anexa 1: Comunicat de presă

Programul de pedagogie muzeală
„MUZEUL – MAI APROAPE DE TINE”

Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș demarează mâine, 3 
aprilie 2015, la ora 9,30, la sediul său din Târgu-Mureș, de pe strada Horea nr. 24, programul 
de pedagogie muzeală „Muzeul – mai aproape de tine”.

Este un program care onorează publicul cel mai numeros și fidel, copiii și elevii. 
Muzeul își propune să se dezvăluie treptat, să-și pună la dispoziție tainele, patrimoniul 

său bogat, cuprinzând circa 70 000 de bunuri culturale mobile.
Programul, realizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Județean Mureș, urmărește 

valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de programa școlară, de nivelul de dezvoltare 
psihică și intelectuală a copiilor și elevilor, precum și în funcție de unele evenimente ecologice. 
Urmărește, de asemenea, perceperea muzeului ca resursă educațională, care să le dezvolte 
copiilor și elevilor competențe și cunoștințe de specialitate.

Activitatea de mâine, intitulată Păsări din curtea Muzeului, organizată cu ocazia Zilei 
Păsărilor, este realizată în colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit Arlecchino din Târgu-
Mureș și constă într-o miniexpoziție, (în care sunt expuse câteva specii de păsări naturalizate 
din colecția ornitologică a Muzeului, precum și câteva ponte din colecția oologică a Muzeului, 
specii care se regăsesc și în curtea Muzeului), o video-proiecție, concursuri interactive și jocuri 
de mișcare.

Anexa 2: 

Tablou general al vizibilității activității Conferința națională de pedagogie muzeală 
Realizări și perspective în domeniul pedagogiei muzeale în muzeele cu specific de 
știinţe ale naturii din România (ediția a IV-a) şi, implicit, al expoziției temporare „Vedete 
din colecții mureşene” în cadrul comunității (anul 2015).

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

4

CIMEC
https://cimec.wordpress.com/category/targu-mures/

Târgu-Mureş: Conferința națională de pedagogie muzeală ?

5 http://www.zi-de-zi.ro/conferinta-nationala-de-pedagogie-muzeala-la-a-iv-a-edi-
tie/

Conferința Națională de Pedagogie Muzeală la a IV-a ediție
(3 XI 2015)

46

6 http://www.punctul.ro/conferinta-nationala-de-pedagogie-muzeala/
Conferinţa naţională de pedagogie muzeală 

(3 XI 2015)

?
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7 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2251-conferin%C5%A3a-
na%C5%A3ional%C4%83-de-pedagogie-muzeal%C4%83–2015–11-09.html

Conferinţa naţională de pedagogie muzeală 
(5 XI 2015)

8 http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-actualitate/conferinta-nationala-de-pedago-
gie-muzeala–2015–11-05–5785603

Conferinţa naţională de pedagogie muzeală 
(5 XI 2015)

?

9

http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-actualitate/conferinta-nationala-de-pedago-
gie-muzeala–2015–11-05–5785603

Conferinţa naţională de pedagogie muzeală 
(5 XI 2015)

?

10
http://www.ziare100.ro/conferinta-nationala-de-pedagogie-muzeala/

Conferinţa naţională de pedagogie muzeală 
(3 XI 2015)

?

11

Index-Stiri.ro 
Stiri din ziare si reviste, stiri din Romania

http://index-stiri.ro/151103/conferinta-nationala-de-pedagogie-muze-
ala–2879846

Conferința națională de pedagogie muzeală 2879846

?

Total 46

Tablou general al vizibilității activității Programul de pedagogie muzeală Muzeul – 
mai aproape de tine în cadrul comunității (anul 2016)

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

3 http://www.punctul.ro/expozitia-temporara-florile-stelele-pamantului/
Expoziția temporară „FLORILE – STELELE PĂMÂNTULUI”

(17 iunie 2016)

?

4
Ziare & Stiri

www.ziare100.ro/expozitia-temporara-florile-stelele-pamantului/
Expoziția temporară „FLORILE – STELELE PĂMÂNTULUI”

?

5

http://www.erdely.tv/hirek/gyermekviragok
Gyermekviragok

(17 iunie 2016) ?

Total ?
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Anexa 3: Extras de pe site-ul web de tip rețea de socializare din Internet, 
Facebook (adresa Secției de Științele Naturii – Muzeul Județean Mureș)

„O inițiativă extraordinară. Vă felicit pentru participarea şi implicarea la un spectaculos 
şi inedit eveniment, şi mai ales atât de atractiv, interactiv şi educativ.”

Muzeograf Cornelia Şuster
Complexul Muzeal de Ştiințele Naturii Galați (18 noiembrie 2015; ora 9,07)

Fig. 1: Afişul Programului „Muzeul – mai aproape de tine”
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Fig. 2: Pliantul explicativ al Programului „Muzeul – mai aproape de tine”
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a

b

Fig. 3: Videoproiecția „Cârtița”: a – locomoţia; b – exemplificarea mersului plantigrad al cârtiței
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Fig. 4: Minidiorama „Cârtița”

   
Fig. 5: Fotoexpoziția „Cârtița”
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a b

c

Fig. 6: a – Metoda modelării; a – la Şcoala Gimnazială Tirimia; b, c – la 
Muzeu, cu Asociația de Dezvoltare prin Creativitate

a b

Fig. 7: Cârtița, în expoziția de bază a Muzeului: a – „locuința” ei, în 
expoziție; b – descoperirea cârtiţei, de către elevi
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a

b

c

Fig. 8: Afişul expoziției „Vedete din colecții mureşene” Fig. 9: Piese etalate în expoziția „Vedete 
din colecții mureşene: a – din colecția 
Muzeului; b – din colecții particulare; 

c – din colecția Colegiului Papiu
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Fig. 10: Aspecte din timpul desfăşurării vernisajului expoziției „Vedete din colecții mureşene”
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Fig. 11: Videoproiecția „Animale sălbatice”

   
Fig. 12: Metoda modelării

Fig. 13: Momente de la finalul activității: o mulțime de „lei”
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Fig. 14: „Celula – o sistematizare şi sintetizare a cunoştințelor”
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ACTIVITATEA DE PEDAGOGIE MUZEALĂ 
„VIEȚUITOARE DIN CURTEA MUZEULUI”

Daniela-Ramona BOTOȘ
Muzeul de Ştiinţele Naturii Târgu-Mureș, str. Horea nr. 24, RO–540036 Târgu-Mureş, botos.dana@gmail.com

Rezumat
Programul de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” face parte, dintr-un program mai 

vast de valorificare a patrimoniului muzeal, de acces la colecțiile muzeului, de creştere a vizibilității 
muzeului în comunitate, de deschidere a muzeului pentru toți educabilii (familii, prieteni), program 
ale cărui motto-uri sunt: patrimoniu, comunitate, public.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-le o gamă diversă 
de activități educative, alternate cu activități de relaxare, recreative (ateliere de creație).

Vedeta activității „Viețuitoare din curtea muzeului”, desfăşurată în data de 3 iulie 2015, în 
cadrul programului de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu”, a fost un centru de activitate, 
adică un trunchi de copac aflat în putrefacție, din curtea muzeului.

Ca şi suporturi didactice au fost utilizate: o videoproiecție, un atelier de pedagogie muzeală 
şi fişe de lucru.

Introducere

Aşa cum afirma Constantin Cucoş, „Muzeul trebuie înțeles nu numai ca un mediu 
formativ – prin el însuşi sau în relație cu şcoala – ci şi ca un mod de cunoaştere didactică şi 
de re-interpretare a realității” [7].

Acest lucru se poate realiza de către specialiştii muzeului, fiind necesară o pregătire 
prealabilă a acestora în domeniul ştiințelor educației, în general, aşa cum punctează foarte 
bine Constantin Cucoş, „Muzeul, el însuşi, trebuie să apeleze la specialişti în ştiințele 
educației, să se bazeze pe prestația lor pentru a repera şi facilita transmiterea unor experiențe 
educaționale, de a maximiza potențialul degajat doar de acest perimetru” [7].Programul 
de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” face parte, dintr-un program mai vast de 
valorificare a patrimoniului muzeal, de acces la colecțiile muzeului; de creştere a vizibilității 
muzeului în comunitate, de deschidere a muzeului pentru toți educabilii (familii, prieteni), 
program ale ale cărui motto – uri sunt: patrimoniu, comunitate, public.

Ca finalitate specifică, pedagogia muzeală vizează următoarele (Cojocariu, Barabaş, 
Mitocaru, 1998, p. 21): a) generalizarea, sintetizarea şi valorificarea experienței specialiştilor 
din muzeu, integrând-o într-un demers epistemologic coerent; b) fundamentarea teoretică 
şi decelarea dimensiunilor formative ale activităților din muzeu; c) eficientizarea activității 
practice de influențare pe linie cultural-educativă a instituției muzeale [7].

Programul de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” a fost inițiat în anul 2010, 
de Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-le o gamă 
diversă de activități educative, pentru consolidarea cunoştințelor din programele şcolare 
pentru disciplinele de biologie, alternate cu activități de relaxare, recreative (ateliere de 
creație).
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Programul se desfăşoară anual, în luna iulie, în fiecare zi de vineri, între orele 10,00–
12,00. Eficiența şi atractivitatea activităților realizate s-a materializat într-un brand [1].

Materiale şi metode

Vedeta activității „Viețuitoare din curtea muzeului”, desfăşurată în data de 3 iulie 2015, 
în cadrul programului de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu”, a fost un centru de 
activitate, adică un trunchi de copac aflat în putrefacție, din curtea muzeului (Fig. 1).

Activitatea s-a desfăşurat în curtea muzeului, în cea mai mare parte a timpului, într-un 
spațiu special amenajat, un cort, în care copiii şi elevii s-au simțit deosebit de relaxați (Fig. 8).

Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Județean Mureş, 
facebook-ul Muzeului Județean Mureş şi al Secției de Ştiințele Naturii, Institutul Național al 
Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipărite (Fig. 7) şi prin mass-media: 
comunicat de presă, articole de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-
media la eveniment. De asemenea, a fost prezentată la Simpozionul Internațional Drobeta, 
organizat de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, la secțiunea 
Pedagogie muzeală, în 22–23 septembrie 2016.

Pentru a asigura atractivitatea şi implicarea activă a participanților au fost utilizate 
metode activ-participative, cum ar fi: conversația, învățarea prin descoperire, problematizarea, 
învățarea cu ajutorul modelelor.

Ca şi suporturi didactice au fost utilizate: o videoproiecție, un atelier de pedagogie 
muzeală şi fişe de lucru.

În cadrul videoproiecției (Fig. 2), copiii şi elevii participanți s-au familiarizat cu 
viețuitoarele descoperite în curtea Muzeului, atingându-se următoarele aspecte: 

– încadrarea centrului de activitate într-un mediu de viață;
– prezentarea echipamentului necesar pentru cercetare, respectiv pentru deplasarea pe 

„teren” a micilor biologi: cizme de cauciuc, pelerină de ploaie etc.;
– ustensilele şi materialele necesare pentru cercetare: caiet de notițe, creion, aparat 

de fotografiat şi filmat, lupă, deplantator, cuțit, pensă, pungi de plastic, pliculețe, fileu 
entomologic, borcane cu lichide conservante (alcool şi formol), cursă pentru animale 
vertebrate etc.;

– etapele care se parcurg în vederea cercetării unui teritoriu, cum ar fi: identificarea 
zonei; identificarea copacului de la care provin resturile (stejar); recunoaşterea şi gruparea 
plantelor: plante erbacee, arbuşti, arbori; colectare de plante (pentru determinare şi întocmire 
de ierbare); colectare de animale din sol, de pe plante, din jurul trunchiului de copac, de pe 
trunchiul de copac (în pungi de plastic sau borcane); descoperirea relațiilor dintre plante, 
dintre animale, dar şi dintre plante şi animale; identificarea animalelor şi plantelor în 
laborator, cu ajutorul literaturii de specialitate (determinatoare, tratate de biologie etc.) etc.; 

– prezentarea unor viețuitoare identificate în curtea Muzeului:
1) melcul de livadă (melcul de grădină, melcul de vie) (Helix pomatia), amintindu-se 

glanda pedioasă a melcului, care produce substanța mucoasă pe care acesta o lasă ca o dâră în 
urma lui când merge şi care îi apără de răniri tegumentul moale şi ciliat de pe talpă, precum 
şi pagubele pe care le provoacă melcii de livadă, când se înmulțesc prea mult, provocând 
stricăciuni la diferite culturi vegetale – mănâncă mugurii tineri şi plantele tinere din grădini;

2) câteva specii de furnici (cu precizarea polimorfismului acestora: masculi aripați; 
femele aripate; furnici lucrătoare – femele aptere, cu organe de reproducere regresate; soldați, 
care prezintă o mai mare dezvoltare a capului şi a mandibulelor): furnica roşie de pădure 
(Formica rufa), furnica neagră mare (Camponotus herculeanus), Camponotus ligniper, furnica 
neagră mică (furnica de livadă) (Lasius niger), furnica de casă (Monmorium pharaonis); 
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3) cariul de lemn (Anobium punctatum) – gândacul găuritor în lemn;
4) broasca râioasă cenuşie (Bufo bufo) – cea mai mare broască din România, amintindu-

se glanda parotoidă – o umflătură din spatele ochilor – unde se acumulează substanțe caustice, 
iritante;

5) şarpele de casă (Natrix natrix), precizându-se mobilitatea oaselor din fălci, care 
permite lărgirea gurii şi înghițirea în întregime a unor animale vii, mai groase decât corpul 
lui;

6) greierele de câmp (greierele cu capul mare) (Gryllus campestris), precizându-se 
faptul că masculii prezintă organe speciale numite organe stridulante, care produc sunete, 
cu rolul de a atrage femelele sau se a-şi intimida adversarii;

7) cosaşul verde (Tettigonia viridissima), cu stridulația sa ca un fâşâit de coasă. 
Atelierul de pedagogie muzeală s-a desfăşurat în mai multe etape: 
– studierea centrului de activitate din curtea muzeului, adică a trunchiului de copac 

aflat în putrefacție, care a devenit sursă de hrană pentru diverse viețuitoare, pe care copiii 
le-au „cercetat” cu ochiul liber, cu lupa, cu penseta etc. şi le-au determinat cu ajutorul 
specialiştilor de la muzeu; descoperirile le-au notat în carnețele, întocmai ca nişte adevărați 
cercetători (Fig. 3, Fig. 9);

– identificarea în expoziția de bază a muzeului, a animalelor şi plantelor descoperite în 
curtea muzeului;

– realizarea unei minidiorame dinamice, cu: mulaje de animale, melci vii, râme vii, 
furnici vii, crenguțe, fructe, plante, pietre – colectate din curtea muzeului (Fig. 4, Fig. 5).

Fișe de lucru, al treilea tip de suport didactic al activității, au constat în imagini tipărite 
reprezentând: furnici, cosaşi, melci, carii de lemn, „confruntarea” dintre furnici şi cosaşi, 
precum şi în imagini reprezentând furnici, pe care participanții, pictându-le, exersându-şi, 
astfel, priceperile şi deprinderile trans- şi interdisciplinare, au aprofundat cunoştințele legate de 
alcătuirea corpului unei insecte, toate fiind formate din trei părți: cap, torace şi abdomen (Fig. 6). 

Concluzii

Muzeele, prin activitățile desfăşurate (mai ales prin cele de pedagogie muzeală), 
coordonate de specialişti consacrați şi dedicați, prin spațiile special construite şi amenajate 
pentru desfăşurarea în condiții optime a acestui gen de activități, au devenit cadre de 
activitate stimulative în care publicul vizitator, mai ales cel şcolar, îşi poate manifesta şi 
dezvolta creativitatea şi inventivitatea, prin utilizarea unor priceperi şi deprinderi trans- şi 
interdisciplinare prin utilizarea educației artistice (desen, pictură, modelaj etc.), inclusiv 
prin munca în echipă, îşi poate educa abilitățile necesare pentru a interacționa cu ceilalți, 
inclusiv normele de comportare în societate.

Modul de structurare şi de coordonare a actvităților din cadrul programelor şi proiectelor 
pentru publicul larg, cum sunt Noaptea muzeelor, Zilele Europene ale patrimoniului, care 
adună mii de viziatatori în spațiile muzeelor, în care activitățile de valorificare a patrimoniului 
muzeal abundă, ne demonstrează că „...educația formală tinde să-şi subsumeze, tot mai 
explicit, trasee şi contexte noi de învățare, cum sunt sala de expoziție, muzeul, aşezămintele 
cultural-istorice de toate felurile ...” [7]. Muzeele au devenit, pentru publicul larg, alternative 
eficiente, agreabile şi inedite de petrecere a timpului liber, care concurează cu alte oferte de 
petrecere a timpului liber, iar pentru grădinițe şi şcoli, o alternativă inedită a ofertei educative 
realizate în înstituțiile de învățământ.

Scopul principal al acestei activități, valorificarea patrimoniului muzeal, ca de altfel al 
tuturor activităților de pedagogie muzeală derulate la Secția de Ştiințele Naturii din cadrul 
Muzeului Județean Mureş, a fost îndeplinit cu succes, colecțiile muzeale constituindu-se în 
resurse pentru educația formală, nonformală şi informală.
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THE MUSEUM'S PEDAGOGY ACTIVITY “LIVING BEINGS 
FROM THE MUSEUM'S COURTYARD”

(Abstract)

The museum’s pedagogy program entitled „Summer school at the museum” is part of a wider program of 
capitalization of the museum’s patrimony, of access to the museum’s private collections, of growth in terms of 
the presence of the museum throughout the community, of ensuring access to all learners (family and fiend), 
program which has various mottos: patrimony, community and public.

The previously mentioned program is addressed to children and pupils aged 6 to 12 years, offering them 
a wide range of educational activities, which are alternated with recreational and relaxing activities (workshops 
based on creation).

The star of this activity, which took place on the 3rd of July 2015, as part of the museum’s pedagogy 
program “Summer school at the museum”, was a rotten tree trunk from the museum’s courtyard.

There were used various educational methods such as: a workshop of museum pedagogy and handouts.
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Fig. 1: Centrul de activitate 

Fig. 2: Videoproiecția

    

Fig. 3: Studierea centrului de activitate
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Fig. 4: Etapele realizării minidioramei dinamice

    
Fig. 5: Minidiorama dinamică

   
Fig. 6: Metoda modelării
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Fig. 7: Afişul programului de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu”
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Fig. 8: Cortul din curtea muzeului

   
Fig. 9: Copii studiind bibliografia utilizată
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Rezumat
Programul de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” face parte, dintr-un program mai 

vast de valorificare a patrimoniului muzeal, de acces la colecțiile muzeului, de creştere a vizibilității 
muzeului în comunitate, de deschidere a muzeului pentru toți educabilii (familii, prieteni), program 
ale cărui motto-uri sunt: patrimoniu, comunitate, public.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6–12 ani, oferindu-le o gamă diversă 
de activități educative, alternate cu activități de relaxare, recreative.

Vedetele activității „Muzeul – în spatele uşilor închise”, desfăşurată în data de 15 iulie 2016, 
în cadrul programului de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” au fost câteva colecții de 
bunuri culturale mobile deținute de Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş, 
consevate în depozitele ştiințifice ale acesteia (depozitul de mineralogie-petrografie-paleontologie, 
depozitul botanic şi depozitul de zoologie).

Ca şi suporturi didactice au fost utilizate: spațiile de expunere a bunurilor culturale mobile, 
depozitele ştiințifice ale muzeului (cu bunurile culturale aferente: minerale, roci, fosile, insecte, 
plante, păsări, mamifere, ouă de păsări, schelete parțiale de păsări), o miniexpoziție (în care au fost 
etalate piese muzeale din mai multe tipuri de colecții) şi fişe de lucru.

Introducere

Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş deține valoroase colecții 
de fosile, minerale, roci, plante, fungi, nevertebrate (melci, scoici, insecte), păsări, ouă, 
mamifere şi trofee de vânătoare, totalizând circa 70.000 de piese. 

O parte dintre piesele ce compun aceste colecții muzeale sunt etalate în expoziția de 
bază a muzeului, o altă parte este expusă în expozițiile temporare şi cea mai mare parte este 
conservată în depozitele ştiințifice ale muzeului.

Materialul din depozite este acătuit din două categorii de piese: 
– piese care se pot expune în expozițiile organizate de muzeu;
– piese care nu se pot expune, din mai multe motive: fie sunt prea mici, fie interesează 

doar un număr mic de specialişti în domeniul ştiințelor naturii, dar care constituie o adevărată 
arhivă de biodocumentare.

Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş a depus eforturi mari 
pentru a-şi păstra intact acest patrimoniu bogat, în situația în care condițiile de păstrare 
şi depozitare ale acestuia nu erau dintre cele mai moderne. În lipsa unor spații amenajate 
pentru colecții muzeale, specialiştii au adaptat birouri, poduri sau alte spaţii de depozitare, 
pentru păstrarea în condiții cât mai bune a obiectelor deținute, zeci de ani.

În anul 2009, Muzeul Județean Mureş a inițiat o investiţie de reabilitare a clădirii de 
depozite şi birouri, situată în curtea clădirii în care funcționează Secția de Ştiințele Naturii. 
Această investiție a fost susținută fără rezerve de Consiliul Județean Mureş.

Investiția, finalizată în anul 2013 şi numită în continuare Clădire secundară beneficiază 
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de spații special construite şi amenajate în scopul depozitării bunurilor culturale mobile, 
corespunzătoare standardelor muzeotehnice din secolul al XXI-lea. 

Astăzi, se află în curs de transferare şi depozitare în noile depozitele muzeale situate în 
Clădirea secundară, majoritatea colecțiilor muzeale ale Secției de Ştiințele Naturii, îmbogățite 
în ultimii ani prin achiziții, donații şi cercetări în teren. Acestea sunt ordonate şi clasificate 
ştiințific, iar transferarea lor se face concomitent cu înregistrarea lor în Registrele de depozite, 
pentru regăsirea obiectelor. Astfel, a fost îndeplinit cu succes unul dintre obiectivele principale 
ale Muzeului, acela că patrimoniul deținut va fi util şi generațiilor viitoare.

Aşa cum afirmă Ana Berbecar, conservator la Secția de Ştiințele Naturii din cadrul 
Muzeului Județean Mureş „Depozitul muzeal este spațiul unde se păstrează patrimoniul 
muzeal. În acelaşi timp, el nu este nu numai un spațiu pur şi simplu de păstrare, ci şi de 
conservare a stării de sănătate a pieselor şi de aplicare – în afara atelierelor de restaurare – a 
unor tratamente care să permită prelungirea vieții lor cu mult peste limita normală.

Pornind din aceste unghiuri, depozitul muzeal are dreptul să fie considerat cea mai 
importantă secție a unei instituții muzeale, centrul vital de la care pornesc toate celelalte 
activități: cercetarea, organizarea expozițiilor, activitatea cultural-educativă, restaurarea, 
activitatea editorială etc.” [1]. 

Scopul activității „Muzeul – în spatele uşilor închise” a fost acela de a-i trece pe copiii şi 
elevii participanți dincolo de uşile închise ale Muzeului, de a-i familiariza cu munca depusă 
de specialiştii muzeului, pentru ca patrimoniul acestuia, să poată fi păstrat în bună stare, 
multă vreme. În acest sens, participanților le-au fost prezentate principalele activități ale 
personalului ce asigură conservarea bunurilor culturale:

– asigurarea condiţiilor microclimatice prevăzute în Normele de conservare; 
– eliminarea iluminatului natural şi fluorescent;
– măsurarea şi înregistrarea, cu aparatură specifică, a condiţiilor microclimatice şi de 

iluminat;
– organizarea depozitelor prin proiectare şi tipodimensionare;
– identificarea celor mai bune modalități de etalare şi depozitare.
De asemenea, li s-a precizat faptul că bunurile culturale, deținute de muzeele de 

ştiințele naturii sunt cele mai vulnerabile materiale din muzee, prin natura lor total sau 
parțial organică.

Materiale şi metode

Vedetele activității „Muzeul – în spatele uşilor închise”, desfăşurată în data de 15 iulie 
2016, în cadrul programului de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu” au fost câteva 
colecții de bunuri culturale mobile deținute de Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului 
Județean Mureş, conservate în depozitele ştiințifice ale acesteia (depozitul de mineralogie-
petrografie-paleontologie, depozitul botanic şi depozitul de mamifere).

Ca şi suporturi didactice au fost utilizate: spațiile de expunere a bunurilor culturale 
mobile, depozitele ştiințifice ale muzeului (cu bunurile culturale aferente: minerale, roci, fosile, 
insecte, plante, păsări, mamifere, ouă de păsări, schelete parțiale de păsări), o miniexpoziție 
(în care au fost etalate piese muzeale din mai multe tipuri de colecții) (Fig. 8) şi fişe de lucru.

Periplul copiilor şi elevilor participanți la activitate a început în expoziția de bază a 
Secției de Ştiințele Naturii (Fig. 2), unde acestora li s-a explicat că tehnicile de etalare a pieselor 
în poziții cât mai naturale, precum şi tehnicile de conservare preventivă şi de restaurare din 
actuala expoziție de bază, au permis menținerea acesteia zeci de ani în condiții exemplare. 
De asemenea, li s-a precizat diferența dintre conservare (preventivă sau de remediere), care 
se aplică unui fond de obiecte şi restaurare, care se aplică individual, pe obiect. Li s-a mai 
precizat că „Multe dintre tehnicile de întârziere a îmbătrânirii naturale (a bunurilor culturale) 
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se bazează pe lucruri simple, de bun simţ şi de bună gospodărire” [4], cum ar fi: aerisirea, 
desprăfuirea etc. 

Apoi, au fost conduşi în depozitul de mineralogie, petrografie și paleontologie 
(Fig. 5), aflat în clădirea principală a Secției de Ştiințele Naturii, unde li s-a prezentat modul 
de depozitare a mineralelor, rocilor şi fosilelor, explicându-li-se că lumina naturală bogată în 
radiații ultraviolete ar putea descompune chimic anumite minerale, determinând modificări 
de culoare la unele dintre acestea (ex. ametist). Tot aici se depozitează provizoriu insectele, 
în insectare ce urmează a fi transferate în depozitul de entomologie din clădirea secundară 
(Fig. 3), ocazie cu care copiii au învățat un termen nou, „tipodimensionarea, o tehnică de 
depozitare a bunurilor culturale care presupune gruparea succesivă a bunurilor muzeale, mai 
întâi potrivit cu natura materialelor din care sunt făcute, apoi potrivit tipului morfologic şi, 
în sfârşit, potrivit cu formatul (dimensiunea tip)” [6]. De asemenea, au fost familiarizați cu 
tehnica preparării insectelor prin etalare şi uscare (Fig. 4).

Apoi, au fost introduşi în depozitul botanic (Fig. 6), conținând herbare cu plante 
presate, colecţii de seminţe şi fructe, mulaje de fructe. Aici, au învățat un alt termen: herbarul 
– o colecţie de plante uscate prin presare, aranjate pe coli speciale şi ordonate în funcţie de 
tematica acestuia. Li s-a precizat faptul că se cunosc mai mute tipuri de herbare, clasificate 
după mai multe criterii, iar herbarul Secției de Ştiințele Naturii este un herbar taxonomic, 
care cuprinde taxoni vegetali (plante – pe înțelesul copiilor) aranjați în ordine sistematică 
(care se bazează pe un anumit sistem – pe înțelesul copiilor).

Li s-a precizat, de asemenea, tehnica de întocmire a unui herbar, care implică o serie de 
operaţii succesive pe care le parcurge o plantă:

– herborizarea (colectarea plantelor – pe înțelesul copiilor);
– uscarea (prin presare);
– determinarea (identificarea plantelor – pe înțelesul copiilor); 
– montarea/fixarea pe coli de hârtie groasă, cu fâşii de benzi adezive; 
– conservarea plantelor (prin petrolare);
Au făcut cunoştință şi cu planșă de herbar, reprezentată de coala de hârtie cu planta 

fixată pe ea, care urmează să fie etichetată. Li s-a arătat faptul că planşele de herbar se aşează 
în mapa de herbar sau într-o cutie specială din carton, în care se păstrează nu mai mult 
de 100 de planşe, iar cutiile cu mape de herbar sau cu planşe de herbar se depozitează în 
dulapuri, pe polițe, suprapuse nu mai mult de două.

În acest context, li s-a prezentat tehnica de uscare a plantelor prin presare, cel mai 
des folosită la Secția de Ştiințele Naturii. Rigiditatea plantei, după uscarea prin presare, este 
semnul că tehnica de uscare a reuşit. 

De asemenea, li s-au prezentat: herbare de plante superioare, cu o vechime de peste 
100 de ani; colecții de alge exotice, colecții de ciuperci (macromicete); colecția de semințe, 
păstrată în sticluțe transparente, etichetate şi astupate cu dopuri de sticlă.

Ultimul depozit pe care l-au explorat a fost cel de zoologie (Fig. 7), unde au putut 
admira colecții de: păsări, conservate prin naturalizare sau taxidermie; schelete parțiale 
de păsări, conservate prin fierbere şi uscare; mamifere, conservate prin naturalizare, toate 
depozitate exemplar, într-un mobilier adecvat, conform standardelor de microclimat şi 
iluminat din secolul al XXI-lea. 

În concluzie „În procesul complex al conservării, trebuie acordată o tot mai mare importanță 
laturii preventive decât celei curative pentru că, oricât de ştiințific se realizează conservarea şi 
restaurarea, urmele lăsate de factorii care acționează asupra obiectului sunt şi rămân vizibile” [1].

Activitatea a fost promovată prin mijloace proprii: site-ul Muzeului Județean Mureş, 
facebook-ul Muzeului Județean Mureş şi al Secției de Ştiințele Naturii, Institutul Național al 
Patrimoniului, internet, intranet, materiale publicitare tipărite (Fig. 1) şi prin mass-media: 
comunicat de presă, articole de presă, precedate de descinderea reprezentanților mass-
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media la eveniment. De asemenea, activitatea a fost prezentată la Simpozionul Internațional 
Drobeta, organizat de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, la 
secțiunea Pedagogie muzeală, în 22–23 septembrie 2016.

Au fost utilizate cu predilecție metode didactice activ-participative: conversația, 
învățarea prin descoperire, învățarea cu ajutorul modelelor.

Fișe de lucru, al treilea tip de suport didactic al activității, au constat în imagini 
reprezentând frunze, pe care copiii le-au colorat, familiarizându-se, în acelaşi tip cu tipurile 
de frunze (Fig. 9).

Concluzii

Scopul activității „Muzeul – în spatele uşilor închise”, acela de a-i familiariza pe copiii şi 
elevii participanți cu munca depusă de specialiştii muzeului, pentru ca patrimoniul acestuia, 
să poată fi păstrat în bună stare, mult timp, de a le facilita accesul la colecțiile muzeului, a 
fost îndeplinit cu succes, aceştia dezvoltând sentimente pozitive față de bunurile culturale: 
respect, prețuire, protejare.

Reverberațiile activităților de pedagogie muzeală încep să se facă simțite, sesizându-se 
un timid transfer de metode dinspre spaţiul educativ nonformal şi informal (reprezentat de 
muzeu) înspre şcoală. Aceste metode înlesnesc construirea unui cadru mai stimulativ pentru 
implicarea elevului în propria învăţare. 
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THE MUSEUM'S PEDAGOGY ACTIVITY “THE MUSEUM BEHIND CLOSED DOORS”
(Abstract)

The museum’s pedagogy program entitled „Summer school at the museum” is part of a wider program 
of capitalization of the museum’s patrimony, of access to the museum’s private collections, of growth in terms 
of the the presence of the museum throughout the community, of ensuring access to all learners (family and 
fiend), program which has various mottos: patrimony, community and public.

The previously mentioned program is addressed to children and pupils aged 6 to 12 years, offering them 
a wide range of educational activities, which are alternated with recreational and relaxing activities (workshops 
based on creation).

The stars of the activity “Museum-behind closed doors”, part of the museum pedagogy program “Summer 
school at the museum”, which took place on the 15th of July 2016, were some collections embodying cultural 
assets, property of the Mureş County Museum-Department of Natural Sciences, preserved among its specific 
storerooms(petrography, mineralogy paleontology, botany and zoology). During this program there were used 
several exhibition rooms for the movable cultural assets, specific storerooms from the previously mentioned 
museum (housing related cultural assets such as: minerals, rocks, fossils, insects, plants, birds, mammals, bird 
eggs, partial bird skeletons), a miniexhibition and also worksheets.
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Fig.1: „Şcoala de vară la muzeu” – afiş
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a

b
Fig. 2: Expoziția de bază a muzeului: a – sala dedicată florei şi faunei județului Mureş, b – diorama
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Fig. 3: Depozit în reorganizare

Fig. 4: Tehnici de preparare a insectelor

Fig. 5: Depozitul de mineralogie-petrografie-paleontologie
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Fig. 6: Depozitul de botanică 
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Fig. 7: Depozitul de zoologie
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Fig. 9: Aspecte din timpul desfăşurării atelierului de pedagogie muzeală
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