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ȘCOALA DE VARĂ LA MUZEUL NAȚIONAL 
DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” 
BUCUREȘTI – MODULUL DE ORNITOLOGIE 

Angela PETRESCU, Ana-Maria PETRESCU, 
Florentina PURDESCU, Ligia BENCHECI

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Şos. Kiseleff nr. 1, RO-011341 București 2, Romania, 
e-mails: angelap@antipa.ro; anapetrescu@antipa.ro; florentinap@antipa.ro; ligia.ben@antipa.ro

Rezumat
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a iniţiat un program de educaţie 

zoologică şi divertisment, dedicat copiilor, numit Şcoala de vară, la începutul anului 2004. De atunci, 
programul se desfăşoară anual, în timpul vacanţei de vară, sub formă de module. În perioada 2008–
2019 au fost organizate opt module de ornitologie. 

În cadrul modulelor de ornitologie s-au desfăşurat activități variate, în cadrul cărora copiilor 
li s-au prezentat: noțiuni generale din viața păsărilor şi metode de determinare a celor mai comune 
specii după penaj, forma corpului şi siluetă, după cântec sau chemări, după cuiburi şi ouă, după 
resturi de hrană, după rutele de migrație. La finalul cursului de ornitologie copiii au fost capabili să 
determine până la 30 de specii de păsări, acele specii pe care le întâlnesc în cartierul lor, în parcuri, 
gradini, păduri şi pe ape.

Introducere

Muzeele şi şcolile publice au fost înființate în urmă cu două secole pentru a 
îndeplini necesitatea de bunăstare şi educație a oamenilor. Deşi inițial au luat ființă pe 
lângă instituții de învățământ, muzeele s-au concentrat pe conservarea patrimoniului, 
în timp ce şcolile au devenit instituțiile care oferă educație tuturor cetățenilor. După 
1980, muzeele şi-au prioritizat misiunile şi au adoptat educația ca principală funcție 
pentru a servi publicului prin expoziții, ghidaje, ateliere, prelegeri etc. (Bhatia, 2009). 
În muzeele de ştiințele naturii, educatorii muzeali proiectează şi oferă programe pentru 
toate vârstele în sprijinul educației, în care folosesc resursele muzeale ca instrumente de 
predare (Zbuchea, 2006). Muzeele se concentrează pe educație şi urmăresc valorificarea 
patrimoniului lor în funcție de programa şcolară, de nivelul de dezvoltare psihică şi 
intelectuală a copiilor şi în funcție de unele evenimente ecologice (Botoş, 2016). Aceste 
programe interactive de zoologie şi muzeologie dedicate elevilor sunt personalizate în 
funcție de structura participanților (Cuzic şi col., 2016). În ultimii ani, în muzeele din 
Romania, au fost publicate mai multe lucrări care descriu diverse programe de succes în 
parteneriat sau nu cu şcolile, atât în timpul anului şcolar cât şi în vacanțe (Botoş & Pop, 
2015; Botoş & Pop, 2016; Botoş, 2016; Botoş & Oprea, 2016; Cuzic şi col., 2016; Diaconu 
& Matacă, 2015; Sămărghitan şi col., 2015). 
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Proiectul „Scoala de Vară” la Muzeul Național de Istorie Naturală  
„Grigore Antipa” Bucureşti

La începutul anului 2004, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a ini-
ţiat un program de educaţie zoologică şi divertisment dedicat copiilor numit Şcoala de vară. 
De atunci, programul se desfăşoară anual, în timpul vacanţei de vară, sub formă de module. 
Fiecărui modul îi erau dedicate iniţial 10 zile de studiu, ulterior au fost reduse la cinci zile. 

Acest program interactiv de zoologie şi muzeologie este dedicat elevilor cu vârste 
cuprinse între 7–14 ani. Şcoala de vară a fost conceput ca un proiect de educatie zoologică, 
ecologică şi muzeală care se desfăşoară aplicând metode informale de transmitere şi asi-
milare de cunoştințe, fiind nu doar un program de îmbogăţire a informațiilor acumulate la 
clasă, ci şi o alternativă la activitățile realizate în mediul formal. Se desfăşoară de-a lungul 
întregii vacanţe de vară, în intervalul iunie-septembrie.

Întâlnirile de la Şcoala de vară nu sunt lecţii obişnuite de zoologie, paleontologie sau 
botanică. Şcoala de vară, organizată de Muzeul „Grigore Antipa”, este un program de activi-
tăţi teoretice şi practice, având ca subiect cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor 
grupe de animale, în conformitate cu normele standard din muzeele de ştiinţele naturii. 
Proiectul a avut de la început, ca obiectiv principal, implicarea elevilor participanţi în acti-
vitaţi de cunoaştere şi ocrotire a mediului prin activitaţi asemănătoare celor desfaşurate de 
către cercetătorii ştiinţifici care profesează în domeniul ştiinţelor zoologice. 

Copiii au învăţat, teoretic şi practic, despre fluturi, moluşte, crustacee, păsări, flora 
spontană din zona Bucureştiului, paleontologie şi mineralogie, mamifere, ecologie şi pro-
cedee de conservare a exponatelor muzeale, fotografierea în natură. Totodată, copii sunt 
introduşi în tainele lumii vii şi familiarizaţi cu noţiuni de educaţie ecologică, necesitatea 
protejării unor specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispariţie. Multe dintre colec-
ţiile Muzeului Antipa au fost folosite ca material explicativ şi copiii au fost familiarizați cu 
munca de laborator şi cu ieşirile în natură, pentru observarea directă a speciilor de animale 
şi plante. Învățându-i pe copii să observe şi să studieze flora, fauna si mineralele din mediul 
lor înconjurător, am încercat să le dezvoltăm interesul şi responsabilitatea pentru ocrotirea 
naturii. Îi învățăm să prețuiască biodiversitatea şi să ştie în ce fel o pot apăra.

Grupul ţintă sunt elevii cu vârste cuprinse între 8 si 14 ani. Şcoala de vară 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”.

Rezultatele aşteptate din acest proiect sunt legate de transmiterea de cunoştinţe din 
domeniul zoologiei, botanicii, geologiei, paleontologiei, prin activităţi realizate într-un 
mediu informal.

Prin acest program de vacanţă, interactiv şi suplimentar programei de învăţământ pre-
văzută la disciplina biologie, se urmăreşte atragerea unui număr mare de elevi şi sensibi-
lizarea lor la problemele mondiale ale mediului, cât şi identificarea tinerilor cu aptitudini 
deosebite şi înclinaţii native către studiul ştiinţelor naturale. 

Scopurile proiectului „Școala de vară”:
– Lansarea de către muzeu a unei oferte educaţionale şi de entertainment, plăcută şi 

accesibilă tuturor copiilor din Bucureşti care nu părăsesc oraşul pe perioada verii. 
– Derularea proiectului ca ofertă educaţională şi de petrecere a timpului liber, accesi-

bilă, plăcută şi inedită pentru elevi, utilă părinţilor care doresc „să consume” vacanţa de vară 
a copiilor cu un program bazat pe experimentare, interactivitate, interdisciplinaritate şi joc.

– Completarea cunoştinţelor impuse prin programele şcolare pentru disciplinele de 
biologie, cu informaţii ştiinţifice, teoretice şi aplicate, de botanică, zoologie, geologie şi 
muzeologie, fotografie în natură. 
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– Familiarizarea copiilor cu activitățile desfăşurate de către personalul ştiinţific şi con-
servatorii muzeului, a căror responsabilitate este legată de colectarea, prepararea, identifi-
carea şi conservarea pieselor din colecţiile ştiintifice muzeale.

– Familiarizarea copiilor cu diferenţele morfologice, biologia speciilor si preferinţele 
ecologice ale animalelor care ocupă diferite tipuri de habitate. 

– Formarea deprinderilor de observare directă în teren asupra calităţii habitatelor şi 
biodiversităţii lumii vii (identificarea categoriilor de asociaţii vegetale, observaţii asupra 
faunei de nevertebrate, de reptile, mamifere şi păsări din Bucureşti şi împrejurimi etc.).

– Cunoaşterea tehnicilor de colectare în teren a materialelor biologice (colectarea de 
plante din flora spontană, capturarea de exemplare nepericuloase şi neprotejate din grupul 
nevertebratelor terestre şi vertebrate etc.).

– Experimentarea tehnicilor de preparare şi naturalizare a animalelor, în vederea expu-
nerii sau conservarii lor în colecţiile ştiinţifice.

– Formarea deprinderilor de analiză şi sinteză, evaluarea modului de însuşire a cunoş-
tinţelor, a priceperilor şi deprinderilor practice, acumulate prin tehnici specifice unui mediu 
informal de transmitere a informațiilor din domeniul zoologiei, ecologiei si protecţiei 
mediului.

– Stimularea curiozităţii participanţilor de a consulta surse alternative de informare, 
în scopul colectării de date referitoare la acelaşi subiect (informaţii despre speciile de 
păsări din expunerea permanentă a Muzeului, prin intermediul textelor explicative, a 
cărţilor din biblioteci, a enciclopediilor, a internet-ului, a site-urilor muzeelor de zoologie 
din lume).

– Orientarea profesională a participanților spre domeniul ştiinţelor naturii.
– Educaţie ecologică.

Activităţile proiectului şi impactul lor:
1) Cursuri teoretice şi practice de entomologie dedicate cunoaşterii unor grupuri ca: 

ortopterele, coleopterele, albinele, fluturii, după standardele ştiințifice şi muzeale (determi-
nare, colectare şi preparare de insecte). 

2) Cursuri teoretice şi practice de herpetologie (observarea şi determinarea, prepararea, 
evaluarea calitativă a faunei de amfibieni şi reptile din parcurile şi grădinile bucureştene). 

3) Cursuri teoretice şi practice de arahnologie (studiul păianjenilor – cu determinare, 
colectare şi preparare de material). 

4) Cursuri teoretice şi practice de ornitologie (observarea, determinarea, evaluarea 
calitativă a faunei de păsări din parcurile şi de pe lacurile bucureştene). 

5) Cursuri teoretice şi practice de botanică (colectarea, etalarea şi conservarea plantelor 
din flora spontană a Capitalei).

6) Cursuri practice de ecologie (excursii ecologice şi experimentarea în teren a influ-
enţei factorilor biotici şi abiotici; observaţii în teren în scopul evaluării stării de sănătate a 
diferitelor tipuri de habitate, urbane şi rurale).

7) Cursuri teoretice şi demonstraţii de taxidermie (naturalizarea vertebratelor şi con-
servarea unor specii de nevertebrate).

8) Cursuri teoretice şi practice de mineralogie, care propun familiarizarea elevilor cu: 
teoriile de formare a Universului, a sistemului nostru solar şi a Planetei Pământ, alcătuirea 
şi formarea scoarței (crustei) terestre, tipurile de roci şi clasele de minerale, geme (pietre 
prețioase şi semiprețioase), meteoriți, fenomene carstice.

9) Cursuri teoretice şi practice de paleontologie în care elevii află informații interesante 
despre procesul de fosilizare a plantelor şi animalelor; cursanții au şi o deplasare pe teren, 
într-un punct fosilifer unde, împreună cu cercetătorul din domeniu, identifică pe teren tipu-
rile de roci şi colectează diferite eşantioane cu impresiuni de animale (moluşte etc.).
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10) Cursuri teoretice şi practice de cunoaştere a speciilor de mamifere din fauna ţării şi 
a lumii. 

11) Cursuri teoretice şi practice de carcinologie, de cunoaştere a speciilor de crustacee 
din mările şi oceanele lumii. 

12) Cursuri teoretice şi practice de entomologie criminalistică. 
13) Eliberarea diplomelor de atestare/participare.
Impactul prevăzut este legat de promovarea imaginii Muzeului „Grigore Antipa” ca 

instituţie interesată în susţinerea familiilor ai căror copii nu pot părăsi oraşul în timpul 
vacanței de vară; de asemenea, este legat de dezvoltarea imaginii Muzeului prin: articole 
ziar, articole tip ştire, reportaje tv, interviuri radio şi tv etc. 

Modulul de ornitologie

În perioada 2008–2019 au fost organizate opt module de ornitologie coordonate şi 
susținute de către dr. Angela Petrescu. La aceste module, au participat între 12–20 de copii/
modul/ anual.

Obiectivele modulului de ornitologie:
1) Exemplificarea biodiversităţii lumii vii prin ghidaje tematice despre păsări în sălile 

din expunerea permanentă a Muzeului, depozite ştiinţifice şi laboratoare. 
2) Prezentarea pieselor de mare valoare din colecţia ştiinţifică de ornitologie şi a meto-

dologiei de conservare a lor. 
3) Deplasări în teren (grădini, parcuri, Rezervaţia Comana etc.) în vederea demon-

strării tehnicilor de observare şi colectare a materialului biologic viu. 
4) Prezentare demonstrativă şi practică a tehnicilor de preparare şi conservare a păsă-

rilor după standardele muzeale, în laboratorul de taxidermie. 
5) Lecţii demonstrative şi practice în laboratorul de ornitologie, în grădina muzeului şi 

în parcurile înconjurătoare. 
6) Evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, a valorilor acumulate de către 

participanți, prin testare teoretică, scrisă şi practică. 
7) Eliberarea diplomelor de atestare/participare şi de organizator şi conservator de 

colecţie zoologică şcolară. 

Module de ornitologie dedicate studiului păsărilor susținute la „Școala de vară”.
Anul Perioada Intervalul orar Titlul modulului

2008 21 iulie – 1 august 9,00 – 11,00 „Ornitologia – știință și hobby”
2012 25 iunie – 06 iulie 9,00–11,00 „ Păsările, frumoasele lumii ”
2013 01–12 iulie 10.00 – 11.30 „ Ornitolog amator ”
2014 30 iunie – 11 iulie 10.00 – 11.30 „Ornitologia – pasiunea mea ”
2015 20–24 iulie 10.00 – 11.30 „Păsările orașului meu”
2016 11–15 iulie 10:15 – 12:30 „Lecția de Ornitologie de la Antipa”
2017 03-07 iulie 10:15 – 12:30 „Păsările, prietenii noștri fără frontiere”
2019 01-05 iulie 10:15 – 12:30 „Ora Păsărilor ”

Activitățile modulului de ornitologie
Timpul de lucru destinat este de 120 de minute pe zi. În fiecare zi li se prezintă copi-

ilor subiectul şi structura activității. Întotdeauna începem cu o pregătire teoretică, prin 
care explicăm noţiunile cu care vom lucra. Prezentarea este ilustrată şi completată cu expo-
nate şi preparate din colecţia muzeului, fişe de lucru. Acest material auxiliar este absolut 
necesar deoarece copiii, sunt din ciclul primar, au o percepție concret-intuitivă a mediului 
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înconjurător, ei trebuie să vadă şi să atingă uneori obiectele, pentru o înţelegere mai bună a 
noţiunilor şi fenomenelor prezentate. La aceasta vârstă nu posedă cunoştinţe de zoologie şi 
de aceea ne bazăm pe experienţele şi trăirile lor anterioare referitoare la animale.

Săptămâna I 
Ziua 1: Ce cunoaștem din lumea păsărilor?
„Lumea păsărilor” – Prezentarea Power Point cuprinde 20 slide-uri. În conţinutul ei 

sunt ilustrate principalele carcateristici care definesc clasa păsări: vertebrate, corp alcătuit 
din cap, trunchi, picioare şi aripi; corp acoperit cu pene şi fulgi; picioare acoperite cu solzi; 
bipede, digitigrade; respiraţie pulmonară dublată de saci aerieni; temperatura constantă a 
corpului; se înmulţesc prin ouă; construiesc cuiburi; clocesc şi îngrijesc puii; se deplasează 
prin zbor, mers, alergat, înot. De asemenea, sunt ilustrate diferitele medii de viață în care 
trăiesc păsările: păsări terestre, păsări de pădure sau arboricole, acvatice, oceanice, păsări de 
ţărmuri, antropofile (cele care trăiesc în preajma comunităţilor umane). 

Cunoașterea morfologiei externe și interne. Copiilor le sunt prezentate mai multe 
păsări, care coincid cu speciile din prezentarea anterioară. Preparatele naturalizat-montate 
sau piesele separate (pene, fulgi, cozi şi aripi) pot fi atinse de copii astfel încât să observe 
penajul care acoperă corpul (pene şi fulgi), coada şi aripile, ciocul, picioarele şi solzii care le 
acoperă. Copiii pot constata că păsările pot fi deosebite după tipul şi culoarea penajului, după 
forma ciocurilor, după tipul de picioare si numărul degetelor. Pentru cunoașterea morfologiei 
interne sunt prezentate preparate anatomice cu diverse organe interne: creier, tract digestiv 
(guşă, esofag, stomac, ficat, interstin subtire, intestin gros), plămâni, sirynx (organul care 
produce vocea păsărilor), schelet şi muşchi etc. Cursanţii au două fişe de lucru în care sunt 
ilustrate noţiunile de mai sus şi pe care trebuie să le bifeze, să le completeze, pe măsură ce le 
observă sau lucrează cu ele.

Vizită în muzeu, cu recunoaşterea speciilor de păsări din expoziția publică, utilizând 
noile cunoştințe învăţate. Această vizită are rol de fixarea a cunoştiinţelor acumulate în prima 
activitate.

Ziua 2: Ce-ţi trebuie ca să devi ornitolog amator?
„Ornitolog amator pe teren și în laborator”:
În Prezentarea Power Point sunt redate următoarele subiecte: paşii străbătuți pentru a 

studia păsărilor în natură; aparatura utilizată; normele de conduită care trebuie respectate 
atunci când observăm păsările; respectarea normelor de securitatea muncii pentru a evita 
accidente neplăcute cu aparatura utilizată la observarea păsărilor.

Lucrări practice pe balguri și păsări naturalizate cu instrumente utilizate de cercetători 
în studiile ornitologice: 

Copiii învaţă să manevreze corect cântarul digital pentru măsurarea greutăţii păsărilor, 
rigla şi şublerului electronic pentru măsurarea dimensiunilor corpului (lungimea corpului, a 
ciocului, măsurarea aripii, a cozii şi a tarsului).

Prezentarea determinatorului:
Fiecărui cursant îi este înmânat un determinator, alcătuit de coordonatorul cursului. 

Acest determinator cuprinde până la 30 specii de păsări, specii comune care pot fi observate 
de copii în parcuri, zone cu arbori, pe apele din Bucureşti, sau în zonele locuite. 

Observarea păsărilor din Parcul Muzeului – aplicație practică care presupune lucrul cu 
binoclul şi determinatorul de păsări: 

– Observarea păsărilor din cortul de observaţie şi utilizarea aparatului de fotografiat; 
– Observarea păsărilor cu ajutorul lunetei; 
– Montarea unei plase ornitologice şi capturarea păsărilor în plase;
– Eliberarea păsărilor din plasele ornitologice. 



12

Angela PETRESCU, Ana-Maria PETRESCU, Florentina PURDESCU, Ligia BENCHECI

Atenţie! 
Nu se folosesc păsări vii! Pentru exerciţiu copiii manevrează păsărele artifi-

ciale, concepute şi construite în laboratorul nostru de taxidermie, care imită silueta 
si penajul păsărilor vii.

Ziua 3: Căsuţele păsărelelor și proprietarii lor
Cuibul păsărilor:
În prezentarea Power Point le sunt prezentate copiilor următoarele aspecte: materialele 

folosite la construcția cuibului; tipurile de cuiburi; speciile de păsări cărora aparțin: cuiburi 
rudimentare, cuiburi construite pe sol, cuiburile păsărilor acvatice care îşi construiesc cui-
burile pe insule de pietriş sau platforme plutitoare, cuiburile din cavităţile naturale (stânci, 
faleze, cavităţile arborilor), cuiburi construite în pământ şi din pământ, cuiburile aeriene – 
construite pe arbori (solitare sau colective) şi avantajele lor. Păsările construiesc cuiburi care 
au rolul de a apăra ponta şi progeniturile, care protejează de intemperii şi menţin o tempe-
ratură constantă pentru pui. 

Cine este proprietarul?
– Jocuri de determinare a speciei după cuib; 
– Observații practice şi determinări de cuiburi, folosind materialul adus din colecție; 

copiii pot vedea cuiburi de mierlă, sturz cântător, grangur, cinteză, coțofană sau cuiburi de 
păsări exotice – de țesători etc. 

Observarea și determinarea cuiburilor din expoziția publică în muzeu, unde cursanții 
pot vedea cuiburi mai mari ca cel de codalb, de pelican creț sau de gaie.

Observarea și căutarea cuiburilor în grădina muzeului – joc de căutare, observare şi 
determinare de cuiburi în parcul muzeului.

Ziua 4: Ouă, pui și părinții lor 
Ouă și pui de păsări (prezentare PowerPoint despre ouă şi puii de păsări; determinarea 

speciilor de păsări după culoarea şi forma oului; mărimea oului; cum se formează oul în 
corpul păsării; despre discul germinativ; cum se dezvoltă puiul în interiorul oului; cum arată 
embrionul; ecloziunea sau ieşirea puiului din ou; despre ponta păsărilor; păsări prădătoare 
care se hrănesc cu ouă; pui nidicoli şi pui nidifugi; colecțiile de ouă şi problemele de etică pe 
care le reclamă!)

Practic: observarea structurii externe și interne a unui ou; 
Exerciţii și jocuri practice de determinare a speciei după ouă și pui – acţiuni desfăşurate 

în laborator şi în parcul muzeului; joc de căutare, observare şi determinare a speciilor după 
coji de ouă, în parcul muzeului.

Ziua 5: Taifasul păsărilor
Cântecul păsărilor (prezentare Power Point în care le sunt prezentate copiilor următoa-

rele noțiuni: cele două modalităţi de comunicare de care dispun păsările: semnale optice şi 
semnale acustice; despre syrinx sau siringe organ special, reponsabil de emisiunile sonore la 
păsări; clasificarea sunetelor păsărilor (chemări, ţipete şi cântece); cântecul ereditar şi cân-
tecul dobândit sau învăţat; fiecare pasăre cântă cântecul speciei sale, dar îl interpretează într-
un mod individual; exemplificări sonore; subcântecul sau cântecul tinerilor; duetele păsă-
rilor; imitarea sunetelor; sunete produse de alte organe decât syrinxul; ecolocaţia la păsări).

Recunoașterea cântecelor păsărilor după auz în laborator:
– tipuri de cântece (imagini şi sunete cu cele mai comune specii de păsări). 
Copiii sunt încurajați să utilizeze tabletele pe care sunt înregistrate, alături de imagini, 

diverse chemări, țipete şi cântece de păsări.
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Recunoașterea păsărilor după cântec în parcul muzeului (pițigoi, codroş, silvie, ciocăni-
toare, vrăbii, drepnele, porumbei etc.); observații cu binoclul asupra acestor specii.

Săptămâna a II-a 
Ziua 6: Ce vom ciuguli astăzi?
Despre hrana păsărilor (prezentare Power Point cu regimul de hrană al păsărilor): 
– Păsări zoofage (mâncătoare de animale): păsările carnivore de tip răpitor, diurne şi 

nocturne; păsările ihtiofage – consumă peşti; păsările insectivore – consumă insecte; păsări 
malacofage – consumă scoici;

– Păsări necrofage – consumă cadavre de animale;
– Păsări fitofage (mâncătoare de plante); păsări granivore- consumă semințe; păsări 

frugivore – consumă fructe; 
– Păsări cu regim trofic mixt sau sezonier (animal şi vegetal în funcție de sezon).
Studierea hranei păsărilor în laborator:
Este lucrarea practică în care copiii utilizează aparatura de laborator necesară pentru 

studiul dietei păsărilor: folosirea lupei, a microscopului, a lupei binocular, a instrumen-
tarului de laborator (ace spatulate, pensete, etc). În această aplicație practică se studiază 
conținutul ingluviilor de păsări răpitoare. Ingluviile sunt observate cu ajutorul unei lupe de 
laborator pentru a vedea conținutul (păr, oase de micromamifere şi oase de paseriforme). Cu 
ajutorul acelor spatulate şi al pensetelor, copiii desfac ingluviile şi separă oasele pe care apoi 
le observă la binocular. Tot acum pot observa aspectul oaselor de micromamifere şi al celor 
de passeriforme (vrăbii, etc.), cât şi deosebirile dintre ele.

Determinarea păsărilor după resturile de hrană, în parcul muzeului:
Această aplicație se desfăşoară în parcul muzeului sau în parcurile din vecinătate. Copiii 

trebuie să descopere resturile de hrană (nuci, alune, melci, fructe), iar după urmele lăsate să 
determine specia de pasăre care le-a consumat. Fiecare copil foloseşte fişa de lucru pe care 
notează ceea ce a descoperit.

Ziua 7: Poporul migrator și obiceiurile lui
Despre migraţie – Prezentarea Power Point conține date despre principalelor căi de 

migrație din Romania şi din Europa;
 Film video cu migraţia păsărilor – „Poporul migrator”.
Aplicație practică – Observarea păsărilor din Parcul Kiseleff – Copiii vor descoperi şi 

determina alte specii de păsări decât cele din grădina muzeului, cu ajutorul binoclului şi 
determinatorului (țicleanul, cinteza, pițigoiul albastru etc.).

Ziua 8: Din secretele colecțiilor de păsări
Colecţia ornitologică a Muzeului „Grigore Antipa”- Prezentare Power Point despre isto-

ricul şi colecția de păsări a muzeului. 
Vizită în depozitul colecției științifice – unde copiii văd cum sunt conservate, păstrate 

păsările naturalizat-montate, balgurile, cuiburile, resturile de hrană, scheletele montate şi 
piesele parţiale (metatarsuri, cranii).

Lucrare practică – determinarea unui preparat (un balg, un cuib, ou, pene sau resturi de 
hrană.). Fiecare copil va determina unul sau mai multe preparate, va completa eticheta şi o 
va ataşa de preparatul pe care a lucrat. Copiii se pot fotografia cu preparatul determinat de ei.

Ziua 9: Lecția de taxidermie
Lecția se desfăşoară în laboratorul de taxidermie al muzeului. 
Prepararea unei pasări pentru colecție – Prezentare Power Point în care le sunt prezen-

tate copiilor etapele principale ale naturalizării unei păsări: alegerea preparatului şi condițiile 
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pe care trebuie să le îndeplinească ca să poată fi naturalizată; instrumentele şi substanțele 
necesare în taxidermie; reguli de utilizare şi protecția muncii; jupuirea pieiilor; curățarea şi 
tratarea cu substanțe de conservare; construirea corpului din câlți sau rumeguş; alegerea, 
tăierea şi fixarea sârmelor de susținere pentru corpul păsării; fixarea ochilor; pregătirea şi 
fixarea postamentului; pregătirea preparatului pentru uscare etc.

Vizită în laboratorul de taxidermie – prezentarea laboratorului şi a normelor de con-
duită şi securitate în laborator; prezentarea practică a etapelor de preparare a unui balg în 
laboratorul de taxidermie, cu o demonstraţie practică din partea taxidermistului.

La aplicaţia practică copiii sunt încurajaţi să lucreze în diverse etape ale preparării unui 
balg de pasăre, supravegheaţi de taxidermist. 

* În cazul în care sunt copii care nu vor să participe la aplicaţia practică a acestui curs, 
aceştia se vor deplasa în expoziția Muzeului, însoţiţi de coordonatorul modulului. Fiecare 
copil va avea o fişă de lucru cu câteva specii de păsări şi siluetele lor. Exerciţiul se numeşte 
Vânătoarea de păsări. Copiii trebuie să descopere pasărea în vitrină, dacă nu o cunosc, tre-
buie să utilizeze Info Touch-ul ca să afle numele ei, să îl noteze pe fişă, iar apoi să-i ataşeze şi 
silueta care i se potriveşte.

Ziua 10: Evaluarea activităților
Evaluarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor prin aplicarea unui test scris. Copiii 

vor completa un test grilă cu zece întrebări şi trei variante de răspuns, din care vor alege unul 
singur, pe cel corect.

Acordarea diplomelor și împărțirea premiilor. Participanții care au obținut, în urma eva-
luării, rezultatele cele mai bune, primesc atestatul de Organizator şi Conservator de Colecție 
Şcolară de Zoologie, iar ceilalți, Diplomă de Participare.

Construirea hrănitorilor pentru păsări din material reciclabil şi montarea acestora în 
parcul muzeului. 

Concluzii

Şcoala de vară organizată de Muzeul „Grigore Antipa” este un program de activităţi teo-
retice şi practice, având 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 a avut de la început ca obiectiv principal implicarea 
elevilor participanţi în activităţi de cunoaştere şi ocrotire a mediului prin activitaţi asemănă-
toare celor desfăşurate de către cercetătorii ştiinţifici care profesează în domeniul ştiinţelor 
zoologice. 

În perioada 2008–2019 au fost organizate opt module de ornitologie. În cadrul acestui 
modul s-au desfăşurat activități în cadrul cărora copiii au studiat noțiuni generale din viața 
păsărilor şi câteva metode de determinare a celor mai comune specii de păsări: după penaj, 
forma corpului şi siluetă, după cântec sau chemări, după cuiburi şi ouă, după resturi de 
hrană, rute de migrație. La finalul cursului de ornitologie, copiii sunt capabili să determine 
până la 30 de specii de păsări, acele specii pe care le întâlnesc în cartierul lor, în parcuri, gra-
dini, păduri şi pe ape etc. 

Scopul acestui modul a fost atins, în sensul că pe lângă cunoştințele generale despre 
păsări, recunoaşterea lor prin metodele de determinare învățate, copiii au făcut cunoşțință 
cu colecțiile şi cu activitățile de conservare şi îmbogățire a patrimoniul muzeului, într-un 
mod plăcut şi relaxant.
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SUMMER SCHOOL AT THE "GRIGORE ANTIPA" NATIONAL MUSEUM OF 
NATURAL HISTORY BUCHAREST – THE MODULE OF ORNITHOLOGY

(Abstract)

“Grigore Antipa” National Museum of Natural History initiated a program of zoological education and 
entertainment dedicated to children called „Summer School”, at the beginning of 2004. Since then, the program 
is held annually, during the summer holidays, in the form of modules. During the period 2008–2019 there were 
eight modules of ornithology. Within this module, a series of activities were carried out in which the children 
became acquainted with general notions of bird life and methods of determining the most common species 
of birds after feathering, body shape and silhouette, after song or calls, after nests. and eggs, after food scraps, 
migration routes. At the end of the ornithology course, children are able to determine up to 30 species of birds, 
those species they encounter in their neighborhood, in parks, gardens, forests and waters.
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Planşa 1: Materiale de promovare pentru „Școala de vară”
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Planşa 2: Modulul de ornitologie – Aplicații practice în laborator
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Planşa 3: Modulul de ornitologie – Aplicații practice în parcul muzeului şi împrejurimi



19

Şcoala de vară la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” București

  

  

  

  

Planşa 4: Fişe de lucru utilizate la modulul de ornitologie; confecționarea de hrănitori 
din materiale reciclabile; diplomele şi atestatele obținute la finalul cursului
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Rezumat
Proiectul îşi propune să valorifice, prin activități de pedagogie muzeală, un bun de patrimoniu 

cultural imobil remarcabil, Castelul Peleş (parte integrantă a Muzeului Național Peleş din Sinaia), 
precum şi grădinile sale. De asemenea, îşi propune să atragă grupuri şcolare organizate, printr-o 
ofertă educativă alternativă celei realizate în spațiul şcolar formal.

Prin materialul documentar complex, pus la dispoziția beneficiarilor (elevi şi cadre didactice), 
muzeografii de la Peleş intenționează transformarea unei excursii, în secvențe de învățare interactivă, 
la disciplinele de biologie.

Muzeul şi-a atins țintele propuse, reuşind să atragă, prin activitățile desfăşurate, un număr 
mare de vizitatori la Castelul Peleş – peste 400.000 de vizitatori anual.

Introducere

Proiectul îşi propune să valorifice, prin activități de pedagogie muzeală, un bun de 
patrimoniu cultural imobil remarcabil, Castelul Peleş (parte integrantă a Muzeului Național 
Peleş din Sinaia), precum şi grădinile sale. De asemenea, îşi propune să atragă grupuri şcolare 
organizate, printr-o ofertă educativă alternativă celei realizate în spațiul şcolar formal.

Muzeul Național Peleş, situat în oraşul Sinaia, la poalele munţilor Bucegi, la o altitu-
dine de 970 m, este depozitarul a peste 60 000 de obiecte de artă şi are peste 400 000 de 
vizitatori anual, dintre care circa 50% sunt vizitatori de vârstă şcolară.

Castelul Peleș 
Castelul Peleş a fost construit la iniţiativa Regelui Carol I, pentru a-i servi drept reşe-

dinţă de vară, investită cu funcţii politice, culturale şi simbolice.
Castelul Peleş a fost construit în trei etape: prima etapă (cuprinsă între anii 1873–

1875), a doua etapă (cuprinsă între anii 1875–1883) şi a treia etapă (cuprinsă între anii 
1883–1914), după planurile create de către arhitecții: Wilhelm von Doderer (1825–1900), 
Johannes Schulz (1845–1920) şi Karel Liman (1845–1929) (Fig. 1).

Parcul Castelului Peleş se întinde pe o suprafață de 36 hectare şi cuprinde terase şi 
grădini. A fost amenajat, de asemenea, în mai multe etape: prima etapă (cuprinsă între anii 
1879–1881), a doua etapă (cuprinsă între anii 1881–1900), a treia etapă (cuprinsă între anii 
1900–1936), a patra etapă (cuprinsă între anii 1936–1948), a cincea etapă (cuprinsă între 
anii 1948–1990) şi etapa de după anul 1990 (Fig. 2).

Materiale şi metode

Scopul programului este de a susține elevii în însuşirea unui set de valori ale 
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patrimoniului național şi de a le dezvolta spiritul de observație şi grija pentru natură, pentru 
mediul înconjurător.

Obiectivul general al programului 
Prin materialul documentar complex (plantele din grădinile Castelului Peleş) pus la 

dispoziția beneficiarilor (elevi şi cadre didactice), muzeografii de la Peleş intenționează 
transformarea unei excursii în grădinile Castelului Peleş în secvențe de învățare interactivă, 
la disciplinele de biologie. 

Obiectivele specifice propuse sunt:
– punerea în valoare, într-un mod inedit, a grădinilor Castelului Peleş şi, implicit, a 

Castelului Peleş;
– studiul compoziției dendro-floristice a teraselor, cercetarea grădinilor dintr-o per-

spectivă multidisciplinară (disciplina botanică şi disciplina educație plastică).
Rezultatele anticipate ale proiectului:
– creşterea numărului de vizitatori la Castelul Peleş;
– conturarea unei oferte culturale diversificate pentru două categorii importante de 

public care vizitează Muzeul: grupurile şcolare organizate.
Grupurile țintă vizate sunt grupurile şcolare organizate (maxim 25 de persoane) din 

ciclul gimnazial, de la unitățile de învățământ preuniversitar din Sinaia şi din Buşteni.
Activități specifice
Programul educaţional „Grădinile Castelului Peleş” s-a materializat în patru activități:
– vizitarea ghidată a Castelului Peleş şi a teraselor înconjurătoare;
– identificarea grupelor de plante de pe terase (Regnul Plante: gimnosperme şi angio-

sperme), cu prezentarea caracterelor generale ale grupelor, precum şi ale speciilot întâlnite; 
– efectuarea de observații directe, în mediul lor de viață (în parc) asupra plantelor iden-

tificate: încadrarea sistematică a acestora, observații asupra organelor vegetative (rădăcină, 
tulpină, frunze) şi asupra organelor de înmulțire ale plantelor (flori, fructe, semințe).

– prezentarea caracteristicilor plantelor identificate în mediul lor de viață, printr-o 
videproiecție, cu accent asupra importanței acestora, respectiv a utilizării în viața cotidiană a 
cunoştințelor de biologie vegetală.

Vizitarea ghidată a Castelului Peleş şi a teraselor înconjurătoare a început cu prezen-
tarea arhitecturii exterioare a Castelului Peleş. Elevilor li s-a precizat faptul că acest bun de 
patrimoniu cultural imobil remarcabil a fost construit după planurile create de către mai 
mulți arhitecți (Wilhelm von Doderer, Johannes Schulz şi Carel Liman), în trei etape: prima 
etapă (cuprinsă între anii 1873 – 1875), a doua etapă (cuprinsă între anii 1875 – 1883) şi a 
treia etapă (cuprinsă între anii 1883 – 1914) (Fig. 8).

Apoi, s-a trecut la vizitarea efectivă a teraselor castelului Peleş: terasele dinspre sud, 
terasele dinspre est şi terasele dinspre nord. Elevilor li s-a prezentat etapele amenajării 
pacului Castelului Peleş, respectiv a teraselor şi grădinilor: prima etapă (cuprinsă între anii 
1879 – 1881), a doua etapă (cuprinsă între anii 1881 – 1900), a treia etapă (cuprinsă între 
anii 1900 – 1936), a patra etapă (cuprinsă între anii 1936 – 1948), a cincea etapă (cuprinsă 
între anii 1948 – 1990) şi etapa de după anul 1990, precum şi peisagiştii şi grădinarii care 
au contribuit la amenajarea şi întreținerea parcului: Wilhelm Knechtel („şef” al Grădinilor 
Regale şi apoi al Grădinilor Publice din România), Friedrich Rebhuhn, Carol Gutman, Jules 
Janin şi Ion Jugănaru.

În mini-excursia organizată în grădinile castelului Peleş, elevii au identificat şi observat 
plante aparținând gimnospermelor (brad alb, molid, larice, chiparos, tuia) şi angiospermelor 
(fag, arțar, mesteacăn, frasin, tei, păducel, alun turcesc, cireş japonez, măr ornamental). 

Videoproiecția „Plante din gădinile Castelului Peleş” a fost structurată astfel: 
– prezentarea celor 5 regnuri de viețuitoare; 
– generalități despre Regnul Plante; 



23

Grădinile Castelului Peleș – program educaţional pentru ciclul  gimnazial 

– prezentarea deosebirilor fundamentale dintre gimnosperme şi angiosperme (plante 
cu semințele neînchise în fruct şi plante cu semințele închise în fruct); 

– prezentarea gimnospermelor identificate în parc (brad alb, molid, larice, chiparos, 
tuia): mediul de viață, alcătuirea cormului, înmulțirea, importanța – cu accent pe importanța 
pentru natură (coniferele fixează terenurile alunecoase şi contribuie la purificarea aerului) şi 
importanța medicinală; 

– prezentarea angiospermelor identificate în parc (fag, arțar, mesteacăn, frasin, tei, 
păducel, alun turcesc, cireş japonez, măr ornamental): mediul de viață, alcătuirea cor-
mului, înmulțirea, importanța – cu accent pentru importanța pentru natură şi importanța 
medicinală; 

– prezentarea unor curiozități legate de unele plante întâlnite în grădinile Peleşului.
Redăm, mai jos, câteva dinte utilizările medicinale ale unor plante din grădinile 

Castelului Peleş, prezentate în cadrul videoproiecției „Plante din gădinile Castelului Peleş”:
– bradul alb (Abies alba): se utilizează în fitobalneologie (pentru tratarea reumatis-

mului) şi în afecțiuni ale sistemului nervos [1]; 
– molidul (Picea abies): conține terebentină, utilizată ca revulsiv [1]; 
– chiparosul (Cupressus sempervirens): extractul fluid se utilizează, în tratamentul 

diareei, în hemoragii – datorită taninului [1] (Fig. 3); 
– tuia (arborele vieții): conține tuionă, cu proprietăți antihemoroidale şi se foloseşte 

şi în tratamentul verucilor şi papiloamelor [1]; 
– fagul (Fagus sylvatica): are multiple utilizări medicinale: intern – în tratarea dia-

reei, dizenteriei, febrei, bronşitei cronice şi tuberculozei pulmonare şi extern – în tratarea 
reumatismului, a rănilor, a negilor [1];

– mesteacănul (Betula pendula): este utilizat în infecții şi inflamații ale căilor uri-
nare, în tratarea reumatismului, în tratarea bolilor pielii [1]; 

– frasinul (Fraxinus excelsior): se utilizează în tratarea reumatismului articular acut, 
a gutei, a constipației [1]; 

– teiul (Tilia sp.): se utilizează în insomnii, palpitații cardiace, nervozitate, bronşite, 
tuse convulsivă, gripă, răceală [1]; 

– păducelul (Crataegus monogyna): se utilizeză în insuficiența cardiacă incipientă, 
ca sedativ în nevroze cardiace, ca hipotensiv uşor, ca diuretic [1] (Fig. 4); 

– arțarul (Acer platanoides): are proprietăți antidizenterice, antidiareice, antioxi-
dante, energizante, hemostatice şi cicatrizante; de asemenea, este utilizat în cosmetică: infu-
ziile din frunze de arţar ajută la curăţarea tenului, iar frunzele proaspete, strivite, au o acţiune 
de reducere a inflamațiilor şi calmantă asupra pielii iritate [4].

Referitor la curiozitățile legate de unele plante întâlnite în grădinile Peleşului, ne-am 
referit la cinci dintre acestea: 

– laricele (larița, zada) (Larix decidua) – este singurul conifer cu frunze căzătoare 
toamna; 

– păducelul (Crataegus monogyna) – prima țară care a introdus păducelul în farma-
copeea națională a fost Franța, în anul 1920, iar a doua țară a fost România [1];

– alunul turcesc (Corylus colurna) – este mult mai înalt decât alunul obişnuit, are 
fructele mult mai mari şi trăieşte până la 150 de ani [3] (Fig. 5);

– cireşul japonez (Prunus serrulata) – este unul dintre cei mai frumoşi arbori orna-
mentali, primăvara fiind deosebit datorită florilor care îl îmbracă; în Japonia, de sute de ani, 
există o serbare legată de acest arbore, care este celebrată în perioada înfloririi acestuia; pe 
lângă flori şi frunzele au o importantă valoare decorativă [6]; (Fig. 6);

– mărul ornamental (Malus ssp.) – fructele de mărimea bobului de mazăre au o 
aromă dulce ca şi a fructelor de trandafiri, dar nu sunt utilizate de obicei la gătit [5] (Fig. 7);

Apoi, elevilor li s-a propus, într-o secvență de activitate practică, să picteze plantele 
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întâlnite în grădinile Peleşului, în ateliere de educație plastică, organizate la muzeu şi la 
şcoală. Cele mai frumoase lucrări vor constitui obiectul unor expoziții organizate la Muzeul 
Național Peleş.

Concluzii

Programul educaţional „Grădinile Castelului Peleş”, prin activitățile desfăşurate, şi-a 
atins țintele propuse: de a pune în valoare, într-un mod inedit, grădinile Castelului Peleş şi, 
implicit, Castelul Peleş şi de a nuanța programa şcolară la disciplina Botanică, printr-o ofertă 
educativă atractivă, alternativă celei realizate în spațiul şcolar formal: o excursie cu secvențe 
de învățare interactivă. 
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THE GARDENS OF  PELEȘ CASTLE – EDUCATIONAL 
PROGRAMME FOR MIDDLE SCHOOLS

(Abstract) 

The project aims to capitalize, through activities of museum pedagogy, a remarkable cultural heritage 
asset, Peleş Castle (part of Peleş National Museum from Sinaia), as well as its gardens. The project also aims 
to attract organized school groups, using an educational offer, which represents an alternative to the formal 
school environment.

Using complex documentary material provided to the beneficiaries (students and teachers), the 
museologists from Peleş transformed a simple trip into an interactive learning sequence in the field of biology. 

The museum has reached its target and managed to attract a large number of visitors to Peleş Castle – 
about 400,000 visitors annually.
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Fig. 1: Castelul Peleş 

  

Fig. 2: Parcul Castelului Peleş şi terasele
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Fig. 3: Chiparos din grădinile Castelului Peleş

 
Fig. 4: Păducel din grădinile Castelului Peleş

 
Fig. 5: Alun turcesc din grădinile Castelului Peleş
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Fig. 6: Cireş japonez din grădinile Castelului Peleş

 
Fig. 7: Măr ornamental din grădinile Castelului Peleş

 
Fig. 8: Vizită ghidată în grădinile Castelului Peleş
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Rezumat
Lucrarea prezintă modul în care s-a derulat, de-a lungul anilor (2007–2019), proiectul 

educațional Carnavalul copiilor, inițiat în anul 2007 de către Muzeul de Ştiințele Naturii Delta 
Dunării, în prezent Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Gavrilă Simion Tulcea. De la un eveniment dedicat exclusiv micilor vizitatori ai muzeului, 
Carnavalul copiilor a devenit o manifestare locală, mult mai amplă. 

Din anul 2012, evenimentul este organizat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, 
în parteneriat cu Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea şi se desfăşoară în Piața 
Civică a oraşului, pe data de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Alături de organizatori sunt 
implicați şi parteneri – instituții şi firme tulcene. Pe parcusul anilor, activitățile din program s-au 
diversificat, iar numărul participanților a crescut de la 150 (în anul 2007), la peste 1000 (în anul 
2019).

Proiectul de carnaval se adresează tuturor copiilor, iar organizatorii evenimentului, prin 
derularea acestui proiect, oferă o alternativă de petrecere a zilei de 1 iunie pentru comunitatea 
tulceană.

Carnavalul copiilor este un eveniment de amploare, complex şi atractiv, deci are potențial de a 
fi multiplicat şi în alte comunități unde, deocamdată, nu s-a practicat acest gen de eveniment.

Introducere

Carnavalul este o formă de educație prin joc, fiind considerat o metodă nonformală de 
educație. Pe lângă caracterul ludic, atractiv pentru copii, el reprezintă un mijloc de atragere 
spre un act cultural, ce stârneşte interesul copiilor pentru mediul înconjurător, istorie şi lite-
ratură, din care se inspiră în realizarea costumelor tematice. 

Carnavalul, prin parada costumelor, dezvoltă abilitățile de comunicare ale copiilor, fie-
care participant prezent pe scenă urmând să se prezinte atât pe sine, cât şi pe personajul 
interpretat. 

Pe de altă parte, evenimentele publice de mare amploare (ex. carnavalele) în care sunt 
implicate familia, şcoala şi comunitatea deopotrivă, contribuie la creşterea gradului de uni-
tate în comunitate, şi datorită impactului pe care îl are o astfel de activitate. El devine un 
model de urmat, putând-se înscrie în rândul manifestărilor cultural-educative de proporţii 
şi care, de altfel, au tradiţie în viaţa culturală a comunității.

Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului:
– organizarea unei acţiuni prin care se poate petrece timpul liber într-un mod relaxant 

şi educativ; 
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– realizarea unui parteneriat-model de cooperare, privind petrecerea Zilei Internaţionale 
a Copilului, între organizatorii evenimentului şi beneficiari; 

– dezvoltarea capacităţilor creative şi promovarea valorilor morale;
– crearea de structuri şi mecanisme care stimulează participarea copiilor la activităţi de 

creaţie; 
– dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prelucrare a informaţiilor, a spiritului de 

initiativă şi asumare a responsabilităților;
– dezvoltarea personalității prin implicare directă şi dezvoltarea de atitudini şi compor-

tamente sociale. 

Grupul țintă 
Proiectul se adresează preşcolarilor şi elevilor, vârsta maximă a participanților este de 

18 ani.

Beneficiarii proiectului:
– direcţi: preşcolari, elevi; 
– indirecţi: părinţi, bunici, cadre didactice, comunitatea tulceană.

Partenerii:
– Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea – organizează şi coordo-

nează activitățile din cadrul proiectului, prin Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării;
– Primăria Municipiului Tulcea: pune la dispoziție, cu titlu gratuit, scena, echipamen-

tele de sonorizare şi amplificare; acordă autorizația pentru desfăşurarea evenimentului în 
Piața Civică; acordă premii copiilor partcipanți la carnaval; facilitează legătura organizato-
rilor cu agenții economici din domeniul alimentației, în vederea comercializării produselor 
de patiserie şi a altor produse alimentare, pe durata evenimentului;

– Consiliul Județean Tulcea – acordă premii copiilor participanți la carnaval; 
– ONG Celisea Tulcea – coordonator şi/ sau partener în organizarea activităților din 

cadrul proiectului;
– Inspectoratul Şcolar Județean Tulcea – facilitează promovarea evenimentului în 

cadrul unităților de învățământ;
– Filiala Judeţeană de Cruce Roşie: asigură servicii de prim ajutor pe tot parcursul deru-

lării evenimentului; organizează activități de informare şi concursuri cu premii;
– Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea – desfăşoară o activitate demonstrativă de 

dresaj canin, însoţire poliţist şi de reţinere a infractorilor; 
– Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea – asigură condițiile pentru desfăşurarea în 

siguranţă a evenimentului;
– Clubul Veseliei Tulcea – participă cu actori amatori deghizați în personaje Disney;
– Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea – oferă cărți de literatură pentru copii şi 

organizează un atelier de quilling;
– Centrul Cultural Jean Bart Tulcea – pune la dispoziție costumația pentru prezenta-

torul evenimentului;
– S.C. Ruxmar Office SRL Tulcea, S.C. Magicland, Florăria Gardenia, Florăria Ioana, 

Unyk Design, Perfect Print SRL, Carniprod – sunt firme tulcene, sponsori ai evenimentului. 

Istoric

Inițiat în anul 2007, de către Muzeul de Ştiințele Naturii Delta Dunării, în prezent 
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul ICEM Gavrilă Simion Tulcea, ca un 
eveniment dedicat exclusiv micilor vizitatori ai muzeului, Carnavalul copiilor s-a îmbogățit 
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an de an ca manifestare, cucerind tot mai mulți copii şi elevi din ciclul gimnazial, părinți şi 
bunici, astfel încât organizatorii au fost nevoiți să caute spații mai largi pentru numărul tot 
mai mare de participanți.

Din anul 2012, în parteneriat cu Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Județean 
Tulcea, Carnavalul copiilor şi-a schimbat locația în Piața Civică a oraşului, făcându-i părtaşi 
la eveniment nu numai pe locuitorii municipiului, ci şi alte organizații sau instituții, ce 
au fost invitate de către organizatori pentru a realiza diverse activități tematice în cadrul 
Carnavalului. 

2007, Carnavalul Liliecii – între știință și legendă 
Primul carnaval a fost gândit inițial ca o activitate inspirată din expoziția temporară cu 

acelaşi nume. Copiii au avut ca tematică pentru costumele lor personaje ce au legătură cu 
lumea liliecilor. Activitatea s-a desfăşurat la Muzeul de Artă, într-un spațiu ce a putut găzdui 
cei 150 de participanți (copii şi părinți). S-au acordat 3 premii, pentru originalitatea costu-
melor, ce au constat în trofee si bani. Toți participanții au primit diplome şi dulciuri. (Fig. 1)

2009, Carnavalul Flori și insecte
2009 este anul în care s-a inaugurat noul muzeu, denumit Centrul Muzeal Ecoturistic 

Delta Dunării, iar carnavalul s-a desfăşurat în sala de conferințe a centrului. Participanții au 
fost costumați în flori şi insecte. Programul a inclus următoarele activități: parada costu-
melor, dans, pictură pe față, pinata. Toți copii au fost premiați cu diplome, jucării, dulciuri. 
(Fig. 2)

2010, Carnavalul Plante și animale
Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării şi a 

cuprins: parada costumelor, un concurs de poezii legate de tema carnavalului, dans, vizio-
narea unui material despre evenimentele anterioare organizate de centru şi o vizită ghidată. 
Costumele participanţilor au fost inspirate din lumea plantelor şi animalelor. Cele mai fru-
moase şi mai ingenioase costume, precum şi cele mai frumoase poezii au fost premiate cu 
diplome, cărţi, materiale promoţionale şi dulciuri. (Fig. 3) 

2011, Carnavalul Animale din pădure
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de conferințe a Centrului Muzeal Ecoturistic Delta 

Dunării şi a cuprins: parada costumelor, dans, pictură pe față, pinata. Costumele partici-
panţilor au fost inspirate din lumea animalelor din pădure. Premiile acordate au constat în 
diplome, jucării, materiale promoţionale şi dulciuri. (Fig. 4) 

2012, Carnavalul Aegyssus 2000
Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi a 2000 de ani de la prima atestare 

într-un document scris a oraşului Tulcea, sub numele de Aegyssus şi, de asemenea, cu ocazia 
Zilei Internaționale a Copilului. Astfel, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parte-
neriat cu Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea au organizat carnavalul 
pentru copii, cu tema Dacii și Romanii. 

Evenimentul s-a desfăşurat în Piaţa Mircea cel Bătrân (Piaţa Civică) şi a avut următorul 
program: 

09.30–10.30 Sunt costumat în... – prezentare costume în secţiunile costum dac şi 
femeia dacă, costum roman şi femeia romană. Costumele au fost realizate din materiale reci-
clabile. S-au ales Miss şi Mister carnaval;

10.30–13.30 Dans, muzică, surprize cuprinzând următoarele: moment artistic cu 
clovn; Ai grijă de mediul înconjurător – campanie de colectare materiale reciclabile/tombolă 
cu premii (80 de bilete); Crucea Roșie în viziunea copiilor – concurs finalizat cu expunerea 
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lucrărilor pe cortul Crucii Roşii, Salvezi dacă știi să acţionezi! – concurs pe tema interven-
ţiei corecte în primul ajutor; Trăiește în siguranţă! – acţiune cu caracter educativ-preventiv 
de familiarizare a publicului ţintă cu activităţi specifice Inspectoratului Județean de Poliție 
(demonstraţii de kata şi luptă corp la corp, exerciţii de dresaj canin, prezentarea laborato-
rului mobil de criminalistică); desene pe baloane – concurs de desene pe temele: balon vesel/
supărat/uimit; Statuile – concurs de rezistenţă pe post de statuie; pictură pe faţă;

13.30–14.00 Carnaval la final – festivitatea de premiere şi închiderea carnavalului. 
Fiecare participant la carnaval a primit câte o diplomă de participare, trofee la parada costu-
melor, un suvenir şi materiale publicitare. (Fig. 5)

2013, Carnavalul Animale de companie
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parteneriat cu Primăria Municipiului 

Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea au organizat carnavalul pentru copii, cu tema Animale de 
companie. Evenimentul s-a desfăşurat tot în Piaţa Mircea cel Bătrân (Piaţa Civică) şi a avut 
următorul program: 

9.00–11.30 Sunt costumat în…Copiii înscrişi la carnaval au prezentat costume din 
materiale reciclabile în faţa juriului şi a publicului, pe şase secţiuni: mamifere, păsări, reptile, 
peşti, Miss şi Mister carnaval, cea mai veselă şi cea mai tristă mască.

11.30–12.00 Premierea copiilor participanţi;
12.00–13.45 Dans, muzică, surprize: campania de conştientizare în domeniul colec-

tării selective Ai grijă de mediul înconjurător, eveniment realizat în colaborare cu JT Grup 
SRL; dresaj canin, însoţire poliţist şi demonstraţii de reţinere a infractorilor – realizate de 
poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea; concurs: Crucea Roșie în viziunea copiilor; 
concurs: Parada animalelor de companie vii (20 participanţi, s-au acordat două premii); con-
curs: Câinele, prietenul meu – traseu cu bicicleta, alături de animalul de companie (20 parti-
cipanţi, s-au acordat două premii); pictură pe faţă; moment artistic cu clown;

13.45–14.00 Carnaval la final – festivitatea de premiere şi închiderea carnavalului. 
Fiecare participant la carnaval a fost premiat. (Fig.6)

2014, Carnavalul Prieteni de pretutindeni
Desfăşurat pe 1 iunie 2014, între orele 9.00 şi 13.00, în Piața Civică din Tulcea, Carnavalul 

Prieteni de pretutindeni a fost un eveniment din cadrul proiectului Voluntar pentru comuni-
tatea mea! finanțat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi inițiat de Organizația Celisea 
în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Fundația Județeană pentru 
Tineret Tulcea. Program: parada costumelor (50 locuri), 5 ateliere de desen (câte 10 locuri 
fiecare), atelier de mesaje Ambasadorul păcii și prieteniei, picturi (gratuite) pe față, momente 
artistice oferite de Clubul Veseliei, concurs derulat de voluntarii Filialei Județene de Cruce 
Roşie. Toți participanții au fost premiați cu diplome şi trofee. (Fig. 7)

2015, Carnavalul Călătorie prin lumea magică a basmului
Carnavalul a fost un eveniment din cadrul proiectului Tineret activ finanțat de Consiliul 

Local al Municipiului Tulcea şi inițiat de Organizația Celisea în parteneriat cu Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea. Program: parada 
costumelor (70 locuri), 2 ateliere de desen (15 locuri fiecare), atelierul „cu mingea printre 
obstacole” (15 locuri). Momentele artistice au fost susținute de Trupa Voiniceii (Şcoala 
Gimnazială Elena Doamna), iar momentele de distracție şi de surpriză au fost oferite de 
Clubul Veseliei. Tot atunci au fost prezenți şi voluntarii Filialei Județene Crucea Roşie. Toți 
participanții au fost premiați cu diplome, jucării, trofee. (Fig. 8)
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2016, Carnavalul Personaje din poveștile copilăriei
Carnavalul a fost un eveniment din cadrul proiectului Carnavalul copiilor, finanțat 

de Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi inițiat de Organizația Celisea, în parteneriat 
cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea. 
Astfel, începând cu ora 10.00, pe scena din Piața Civică, s-a derulat parada costumelor (88 
locuri), iar în paralel s-a desfăşurat un atelier de pictură figurine ipsos (45 locuri) şi un ate-
lier sportiv (12 locuri). În programul evenimentului au fost incluse momente artistice şi alte 
surprize. Voluntarii Filialei Județene de Crucea Roşie au organizat concursuri pe tema acor-
dării primului ajutor. Ca în fiecare an, toți participanții au fost premiați cu diplome, trofee, 
medalii, coronițe şi materiale publicitare. (Fig. 9a, Fig. 9b)

2017, Carnavalul Copilăriei – 10 ani împreună
Anul 2017 este an aniversar pentru Carnavalul copiilor, motiv pentru care s-a propus 

marcarea celor 10 ani de eveniment printr-o retrospectivă a temelor din edițiile anterioare. 
Astfel, participanții au prezentat câte zece costume pentru fiecare din cele 9 teme (Liliecii 
între știință și legendă, Flori și insecte, Plante și animale, Animale din pădure, Aegyssus 2000, 
Animale de companie, Prieteni de pretutindeni, Călătorie prin lumea magică a basmului, 
Personaje din poveștile copilăriei), precum şi zece costume populare autentice, specifice gru-
purilor etnice reprezentative pentru Tulcea.

Carnavalul, desfăşurat în Piața Civică a cuprins: momente artistice, parada şi premierea 
costumelor, demonstrație de dresaj canin, ateliere de pictură şi quilling, activități de prim-
ajutor, muzică şi dans – alături de personaje din poveşti. Toți copiii au fost premiați cu diplome, 
cupe, medalii, coronițe, mingi, baloane, dulciuri şi materiale publicitare. (Fig.10a şi 10b)

2018, Carnavalul Centenar prin ochi de copil
Carnavalul a fost un eveniment din cadrul proiectului Centenar prin ochi de copil 

finanțat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi inițiat de Organizația Celisea, în parte-
neriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Consiliul Județean Tulcea. Proiectul 
din acest an, de centenar, răspunde necesității de a creşte nivelul de informare cu privire la 
valorile istoriei şi tradiţiilor româneşti. Tema propusă este Unirea şi apariția statului național. 
Fiecare copil prezent pe scenă a avut posibilitatea să prezinte fie un personaj istoric, fie un 
costum popular dintr-o anumită zonă a țării.

Începând cu ora 9.30, în Piața Mircea cel Bătrân, s-a desfăşurat carnavalul după urmă-
torul program: 

9.30–9.45 Dresaj canin (Inspectoratul Județean de Poliție);
9.45–10.00 Prezentare proiect Centenar prin ochi de copil;
10.10–10.30 Deschiderea oficială a evenimentului;
10.30–12.20 Carnaval, parada costumelor, premiere;
12.30–13.00 Paradă militară (cooronator Asociația ProNoviodunum);
10.30–13.30 Atelier cu baloane modelabile (Party Art), atelier de quilling (Biblioteca 

Județeană Panait Cerna Tulcea), atelier cu fotografii magnetice personalizate şi atelier de 
pictură pe ipsos (Party Art);

13.00–14.00 Muzică, dans, alte surprize;
14.00 Închidere eveniment. (Fig. 11a, Fig. 11b)

2019, Carnavalul Uniți pentru copilărie
Consiliul Județean Tulcea şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea au organizat, 

în Piața Mircea cel Bătrân, cea de a XII-a ediție a carnavalului. Evenimentul a fost sprijinit 
de către următorii parteneri: Centrul Cultural Jean Bart Tulcea, Palatul Copiilor, Primăria 
Municipiului Tulcea, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea, Biblioteca Județeană Panait 
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Cerna Tulcea, Party Art, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mareșal Alexandru Averescu 
Tulcea, Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, Poliția Locală, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgenţă Tulcea–Delta. Program:

9.00–9.30 Trupa de dans DUBLU MIX, de la Palatul Copiilor Tulcea;
9.30–10.00 Demonstrație canină (Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea);
10.00–10.15 Deschiderea oficială a evenimentului; 
10.10–10.30 Trupele de copii LET’S GO, BLACK AND WHITE şi LET’S GO JUNIOR, 

coordonator prof. Lidia Băluță;
10.30–11.15 Carnaval, parada costumelor şi premierea;
10.00–14.00 Atelier de pictură pe față, atelier cu baloane modelabile, atelier de quilling, 

atelier cu fotografii magnetice personalizate, atelier cu picturi pe ipsos, personaje şi mascote. 
(Fig. 12a, Fig. 12b, Fig. 12c, Fig. 12d)

Rezultatele scontate şi impactul proiectului
Proiectul de carnaval se adresează copiilor şi, prin derularea lui, reprezină o alternativă 

de petrecere a zilei de 1 iunie. La acest eveniment şi tinerii au ocazia să învețe să-şi petreacă 
timpul liber, într-o manieră utilă pentru ei şi pentru comunitate, prin voluntariat.

În ceea ce priveşte impactul asupra participanților la proiect, apreciem că acesta constă 
în dobândirea şi dezvoltarea de competențe şi aptitudini care contribuie, pe termen lung, 
la dezvoltarea lor personală. Copiii sunt un bun emiţător şi receptor de informaţii şi au şi o 
capacitate crescută de a multiplica informaţia. De aceea, considerăm că membrii din grupul 
ţintă al proiectului vor deveni exemple pozitive pentru tinerii din anturaj, mai ales dacă acti-
vităţile din proiect vor fi replicate ulterior. 

Promovarea şi continuitatea proiectului
Promovarea proiectului se face on-line, prin afişe, invitații, logo-uri, parteneri şi spon-

sori. Partenerii media au la dispoziție comunicatul de presă şi afişul proiectului, prin care 
informează locuitorii județului.

Carnavalul este un eveniment de amploare, complex şi atractiv, deci are potențial de a 
fi derulat şi în alte comunități unde, deocamdată, nu s-a practicat acest gen de eveniment.

Riscuri şi dificultăți care ar putea influența negativ desfăşurarea proiectului
Fiind vorba de activități punctuale, nu există o continuare a lor după încheierea proiec-

tului/finanțării. Deoarece este un eveniment adresat întregii comunități tulcene şi necesită 
finanțare, în ultimii ani, se depune un proiect la Unitatea Administrativ Teritorială Tulcea şi 
Consiliul Județean Tulcea, cu tematică diferită, dar având acelaşi scop: petrecerea timpului 
liber de Ziua Internațională a Copilului. Fără aprobarea proiectului, însoțită de finanțare, 
acest eveniment nu ar mai avea loc. Menționăm că şi resursele materiale ce provin din donații 
şi sponsorizări contribuie la reuşita carnavalului, concretizându-se în activități diverse, 
însoțite de premii.

Bugetul proiectului
Bugetul proiectului (pe surse de finanțare nerambursabile) necesită fonduri solicitate 

de la Unitatea Administrativ Teritorială Tulcea şi Consiliul Județean Tulcea, sponsorizări, 
donații şi alte surse.

Concluzii

Inițiat în anul 2007, de către Muzeul de Ştiințele Naturii Delta Dunării, în prezent 
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul ICEM Gavrilă Simion Tulcea, ca un 
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eveniment dedicat exclusiv micilor vizitatori ai muzeului, Carnavalul copiilor a evoluat 
(2007–2019), transformându-se într-o manifestare locală, mult mai amplă. Din anul 2012, 
evenimentul este organizat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea şi se desfăşoară în Piața Civică a 
oraşului, pe data de 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului. Alături de organizatori sunt 
implicați şi parteneri – instituții şi firme tulcene. Pe parcusul anilor, activitățile din program 
s-au diversificat, iar numărul participanților a crescut de la 150 (în anul 2007), la peste 1000 
(în anul 2019).

Carnavalul copiilor este o sărbătoare care se bucură de popularitate şi datorită 
posibilității de a utiliza măşti şi costume ce transformă copilul, pentru o zi, într-un per-
sonaj preferat. Copiii se joacă, interacționează, colaborează, comunică şi învăță să gestio-
neze conflictele. Tinerii voluntari au „în grijă” grupuri de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 
12 ani (participanții la parada costumelor) şi această responsabilitate le dezvoltă abilități de 
organizare. 

Adulții implicați în organizarea carnvalului ajută copii să-şi dezvolte capacitatea de a 
reacționa adaptativ în fața unor situații dificile, oferindu-le oportunitatea să învețe şi să pună 
în practică anumite abilități şi valori cum ar fi: respectul față de alte persoane şi față de sine, 
abilități sociale, gândire pozitivă, abilități de rezolvare de probleme.
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EDUCATIONAL PROJECT "CHILDREN'S CARNIVAL" – CASE STUDY
(Abstract)

The paper presents the evolution and the transformation of the educational project the Children’ 
Carnival, initiated in 2007 by the Museum of Natural Sciences of the Danube Delta, currently at the Danube 
Delta the Ecotouristic Center, within the ICEM Gavrila Simion Tulcea. From an event dedicated exclusively to 
small visitors of the museum, the Children’ Carnival has evolved (2007–2019), becoming a much larger, local 
event. From 2012, the event has been organized by the Institute of Eco-Museums Research, Tulcea City Hall 
and the Tulcea City Council, being held in the city’s Civica Square, on June 1th, the International Day of the 
Child. Partners – institutions and companies, are involved along with the organizers. Over the years, activities 
in the program grew more diverse and the number of participants increased from 150 (in 2007) to over 1000 
(in 2019).

The carnival project is aimed at the children and the event organizers, through the process of this project, 
offer an alternative to a party on June 1th, for the community of Tulcea.

The Carnival of children, a major event, complex and attractive, has thus a potential to be multiplied also 
in other communities, where this event has not been performed for the time being.
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Fig. 1: Carnaval Liliecii – între știință și legendă Fig. 2: Carnaval Flori și insecte

 
Fig. 3: Carnaval Plante și animale Fig. 4: Carnaval Animale din pădure 

 
Fig. 5: Carnaval Aegyssus 2000 Fig. 6: Carnaval Animale de companie
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Fig. 7: Carnaval

Prieteni de pretutindeni
Fig. 8: Carnaval 

Călătorie prin lumea magică a basmului

 

 
Fig. 9a: Carnaval

Personaje din poveștile copilăriei
Fig. 9b: Voluntar îndrumător

 

Fig. 10a: Carnavalul Copilăriei  – 10 ani împreună Fig. 10b: Voluntari Crucea Roşie
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Fig. 11a: Carnaval
Centenar prin ochi de copil

Fig. 11b: Parada militară

 

 
Fig. 12a: Carnaval Uniți pentru copilărie Fig. 12b: Demonstrație dresaj câine polițist 

Fig. 12c: Atelier quilling Fig. 12d: Personaje Disney
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Rezumat
Pentru realizarea de proiecte cât mai atractive pentru copii şi elevi, specialiştii din muzee 

caută teme cât mai interesante. O astfel de temă a avut şi Proiectul atelier de pedagogie muzeală 
„Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”, desfăşurat în perioada 21 februarie – 21 martie 2019.

Pictura pe sticlă este unul dintre cele mai originale meşteşuguri tradiționale româneşti, cu o 
vechime de peste două sute de ani. Practicat în Transilvania, acest meşteşug a contribuit la naşterea 
icoanei pe sticlă. Realizarea acestui atelier de pedagogie muzeală, a pornit de la ideea de a face 
cunoscut acest meşteşug popular în rândul elevilor. 

Pornind de la aceste minunate obiecte de patrimoniu – icoanele pe sticlă, elevii Colegiul 
de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti au zugrăvit în manieră proprie acest gen de artă populară 
românească. Icoanele realizate de elevi au făcut parte din expoziția lunii aprilie 2019, organizată în 
cadrul Muzeului Județean de Istorie şi Arheologie Prahova.

Introducere

Patrimoniul unui muzeu de istorie este foarte bogat, colecțiile fiind clasificate în diverse 
domenii. În acest criteriu se încadrează şi Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie Prahova, 
ce deține un patrimoniu vast.

Pentru realizarea de proiecte cât mai atractive pentru copii şi elevi, specialiştii din 
muzee caută teme cât mai interesante. O astfel de temă a avut şi Proiectul atelier de peda-
gogie muzeală „Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”, desfăşurat în perioada 21 februarie – 
21 martie 2019. În cadrul acestei activități s-a valorificat din patrimoniul muzeului – icoana 
pe sticlă, obiect din domeniul artei religioase.

Materiale şi metode

Pictura pe sticlă este unul dintre cele mai originale meşteşuguri tradiționale româneşti, 
cu o vechime de peste două sute de ani. Practicat în Transilvania, acest meşteşug a contri-
buit la naşterea icoanei pe sticlă. Realizarea acestui atelier de pedagogie muzeală, a pornit 
de la ideea de a face cunoscut acest meşteşug popular în rândul elevilor. Prin activitatea 
desfăşurată s-a încercat apropierea elevilor participanți de o tehnică tradițională plină de 
ingeniozitate. De asemenea, am încercat să evidențiem caracteristica specifică acestor icoane 
pe sticlă, aceea a introducerii alături de tema religioasă, a elementelor din viața înconjură-
toare a oamenilor şi a motivelor populare româneşti.

Pentru a se creea o atmosferă atractivă şi pentru ca implicarea participanților să fie 
entuziastă, au fost utilizate următoarele metode activ participative: conversația, explicația, 
povestirea, observația, învățarea cu ajutorul modelelor.
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Suporturile didactice au fost: videoproecția şi atelierul de pedagogie muzeală.
Atelierul de pedagogie muzeală s-a desfăşurat în mai multe etape: 
– incursiune în istoria icoanei pe sticlă; temele iconografice frecvent întâlnite; limbajul 

cosmic al icoanelor pe sticlă.
– prezentarea tehnicii şi a materialelor de lucru.
– copierea desenului pe sticlă; fixarea desenului.
– umplerea cu culoare a temei religioase.

Desfăşurarea proiectului

Se spune că: „Icoana este o fereastră spre cer, o imagine făcută nu pentru ochi şi 
minte, ci pentru suflet şi inimă. Icoanele au apărut încă de la începuturile creştinismului, şi 
chiar Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca este cel care a zugrăvit primele icoane ale Maicii 
Domnului, după Cinzecime” [3]. Cuvântul icoană este de origine greacă: εικον=„eikon” 
înseamnă „chip, imagine, portret”, „dar un portret care nu reprezintă făptura fizică, ci latura 
transcedentală, oglinda unei lumi invizibile ochiului şi recognoscibilă numai de către spirit” 
(Dumitru Dancu, 1998, pp. 33) [2]. Cinstirea icoanelor a fost formulată de biserică prin gura 
Sfântului Vasile cel Mare, care zice: „Cinstea adusă icoanei se îndreaptă către cel înfățişat în 
icoană”. Prin proiectul atelier desfăşurat s-a dorit pe lângă cinstirea celui înfățişat în icoană şi 
cunoaşterea fiecărui element din jurul Sfinților sau a temelor biblice şi cheia simbolisticii lor.

Atelierul de pedagogie muzeală „Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”, i-a introdus pe 
elevii participanți nu doar în istoria icoanei pe sticlă şi în tehnica de realizare a icoanei pe 
sticlă, ci a încercat să-i facă să înțeleagă apariția acestei picturi, stilul ei unic şi să-i apropie de 
atmosfera satului şi a graiului popular prin imagini.

Când ne-am referit la „limbajul cosmic al icoanelor”, am încercat să atragem atenția şi 
asupra celorlalte elemente prezente în tema religioasă, în afara personajelor biblice. În cazul 
icoanelor pe sticlă alături de personajele biblice este înfățişată şi natura, lumea animală şi 
vegetală. „Sub raport estetic, icoana pe sticlă transilvăneană se integrează astăzi sensibilității 
moderne prin decorativismul său, care rezidă în coloritul sclipitor de tonuri pure, în expresi-
vitatea desenului simplificat la liniile esențiale indispensabile alcătuirii imaginilor, în luxu-
rianta vegetație ornamentală, iscată din inepuizabila fantezie a creatorului popular, uneori 
inundând fondul şi spațiul liber dintre personaje, până la concurarea acestora şi eclipsarea 
legendelor biblice” (Ibidem, pp. 12) [2].

La prima întâlnire cu elevii, eu şi colega mea Emilia Savelovici, muzeograf, am abordat 
următoarele subiecte: istoria apariției icoanei pe sticlă în țara noastră, temele religioase frec-
vent întâlnite şi limbajul cosmic prezent în icoanele pe sticlă.

Zugravii icoanelor pe sticlă la noi în țară au fost țăranii români. Lucrată de țăran şi 
destinată țăranilor, icoana pe sticlă a fost în Transilvania, pentru țăranul analfabet, o impor-
tantă Carte Sfântă. Icoanele pe sticlă erau nelipsite din casele țăranilor şi aveau, în trecut, 
rol protector împotriva bolilor şi calamităților naturale care amenințau viața şi munca 
țăranului. Astfel „icoana pe sticlă era capabilă să satisfacă dorința populației țărăneşti sărace 
de a avea în casă protectorii existenței sale” (Ibidem, pp. 40) [2]. „Iconița pe sticlă, modestă 
şi nepretențioasă, dar strălucitoare şi ademenitoare prin cromatica vie – o frântură din 
“împărăția cerească”, oglindită într-un ciob de sticlă prins într-o umilă ramă de brad, era la 
îndemâna chiar şi a celui mai sărac dintre plugarii români, aflați încă în secolul al XVIII-lea, 
parțial, în starea de iobăgie” (Ibidem) [2].

„Pictura pe sticlă, dezvoltată la români ca un meşteşug popular şi folosită la zugră-
virea icoanelor, a fost practicată până în prima jumătate a secolului al XX-lea mai ales în 
unele centre rurale şi urbane din Transilvania şi într-o măsură redusă în Bucovina” (Cornel 
Ilie, Marcela Focşa, 1968, pp. 5) [1]. „Originea picturii pe sticlă ține de Bizanț, de unde a 
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pătruns în Italia, în anii 1380–1420, extinzându-se în toată Europa” [4]. „Transilvania este 
singurul teritoriu unde icoanele pe sticlă adoptă iconografia ortodoxă de proveniență bizan-
tină” (Dumitru Dancu, 1998, pp. 23) [2].

În România, originea acestui gen de artă populară – pictura pe sticlă, este legată de 
dezvoltarea lui în zonele răsăritene ale Europei Centrale specializate în fabricarea sticlei, în 
special Boemia şi Austria, dar şi în Bavaria, Moravia, Silezia, Galiția şi Slovacia, iar de aici 
pătrund icoanele în nordul Transilvaniei.

În Transilvania, pictura pe sticlă a apărut în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 
odată cu apariția meşteşugului de fabricat sticla, a glăjăriilor. Acest meşteşug popular, a fost 
practicat intens la noi în țară, începând din secolul al XVIII-lea, când devine o adevărată 
industrie casnică, până în prima jumătate a secolului al XX-lea. O confirmare a faptului că 
„pictura pe sticlă transilvăneană nu s-a dezvoltat înaintea secolului al XVIII-lea o consti-
tuie absența unor icoane datate în prima jumătate a lui. Icoanele de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea fiind şi ele rarisime” (Ibidem, pp. 31) [2]. Icoanele pe sticlă se împart în două 
categorii: icoane vechi (format mic 25x20 cm sau 30x15 cm), lucrate în secolul al XVIII-lea 
şi prima jumătate a secolului al XIX-lea şi icoane noi (format mare 50x40 cm), lucrate în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, până la al doilea război mondial. O altă particulari-
tate a acestor icoane pe sticlă este faptul că majoritatea sunt opera unor meşteri anonimi. 
„Numai o mică parte din ele sunt semnate cu prenumele urmat de calificativul „zugrav”, şi 
rarisime sunt icoanele care poartă şi numele patronimic. Mult mai frecventă este însemnarea 
anului pe icoană, ca pe atâtea alte produse ale artei populare” (Ibidem, pp. 66) [2]. Acest ano-
nimat poate avea mai multe explicații: străvechiul obicei al zugravilor ortodocşi de a nu-şi 
semna opera, din umilință creştină; zugravul dintr-un sat era cunoscut de toți consătenii şi 
de țăranii din localitățile învecinate, încât semnătura îi părea inutilă; mulți iconari nu ştiau 
să se semneze fiind anlfabeți. Zugravii din perioada târzie, cei care îşi aduc contribuția per-
sonală, alături de izvod, prin elemente din viața înconjurătoare, din peisajul natal, sunt şi cei 
care semnează şi datează picturile pe sticlă.

„Începutul secolului al XX-lea, aduce decadența acestei arte’’ (Cornel Ilie, Marcela 
Focşa, 1968, pp. 7) [1]. Declinul fiind cauzat de apariția cromolitografiei şi a fotografiei. 
După al doilea război mondial, icoana pe sticlă se mută de la țară la oraş. La această mutare 
a contribuit „în cea mai mare măsură schimbarea fundamentală petrecută în mentalitatea şi 
gustul estetic ale colectivităților rurale. Icoana şi-a pierdut funcția de protector” (Dumitru 
Dancu, 1998, pp. 12) [2], aşa cum avea în trecut. „În momentul în care vechile icoane nu 
mai satisfăceau gustul țăranului, orientat acum spre o cât mai mare acomodare la confortul 
şi estetica interiorului orăşenesc, a apărut la mulți intelectuali, amatori de artă, conştiința şi 
justa apreciere a acestor valori, obiectele de artă populară mutându-se de la țară în muzee şi 
în colecții particulare” (Ibidem, pp. 13) [2].

„Marea răspândire a picturii pe sticlă în Transilvania se datoreşte tehnicii sale întemeiate 
pe copierea unui model, aceasta necerând o învățătură atât de îndelungată a meşteşugului ca 
în cazul picturii pe lemn” (Cornel Ilie, Marcela Focşa, 1968, pp. 6) [1]. „Lucrate, în general, 
pentru populația rurală, icoanele pe sticlă erau vândute adesea de către însăşi autorii lor prin 
satele din regiunile respective sau prin târguri, uneori chiar în localități depărtate de centrele 
de producție” (Ibidem, pp. 5) [1].

Cum am menționat în Transilvania, icoana pe sticlă a fost prin excelență, o icoană 
țărănească. „Icoanele pe sticlă româneşti sunt creația individuală şi specifică a meşterului 
ivit din sânul țărănimii, ca toți meşteşugarii satelor, ca olarii, cojocarii, cioplitorii în lemn, 
zugravii de biserici. Meşterul țăran este angajat în această muncă cu toată ființa sa, cu tot 
sufletul său, exprimând gândirea şi profunda sa evlavie în produsul mâinilor sale ce se ridică 
la rang de creație. Credința ortodoxă strămoşească era cu atât mai scumpă țăranului român 
din Ardeal şi aproape singura sa mângâiere într-o existență oprimată” (Dumitru Dancu, 
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1998, pp. 23) [2]. Potrivit lui Horia Bernea, „icoana țărănească este o categorie generică ce 
ascunde o multitudine de influențe, expresii şi stiluri asimilate, trăite şi aşezate pe suprafața 
de lemn, sticlă, pânză sau piatră, în diferite zone şi diferite momente ale istoriei țăranului cu 
un duh aparte, unic şi inconfundabil prin directivitatea sa” [5].

La început icoanele pe sticlă erau considerate mai mult imagini religioase (Cornel Ilie, 
Marcela Focşa, 1968, pp. 6) [1], însă cu timpul, pe măsură ce producția lor devine fenomen de 
masă, ele capătă şi o puternică rezonanță estetică. „Gustul țăranului român pentru locuința 
bogat împodobită transformă icoana pictată pe sticlă într-o imagine cu dublă funcționalitate 
– icoană şi tablou – care aveau atât rostul de a încânta privirea, cât şi de a servi ca obiect de 
cult” (Ibidem, pp. 7) [1]. „Fiecare centru de realizat icoane a avut o viață şi o evoluție proprie, 
în funcție de condițiile locale, însă se poate vorbi de un stil unitar, în toată dezvoltarea acestei 
arte la români” (Ibidem) [1].

Din punct de vedere cronologic primul centru din România, unde se naşte icoana pe 
sticlă este Nicula (jud. Cluj), iar de aici se răspândeşte în alte localități din Transilvania. „Este 
incontestabil că satul Nicula a fost primul centru românesc unde s-a pictat pe sticlă, dar tot 
atât de sigur este că nu “imediat după minune” (în ziua de 15 februarie 1699, în bisericuța 
satului, şi nu a mânăstirii, icoana pictată pe lemn ce o înfățişează pe Maica Domnului cu 
pruncul Iisus în brațe, a început să lăcrimeze, în prezența unui grup de ofițeri şi soldați ger-
mani aflați acolo; icoana a plâns până în data de 12 martie 1699) icoanele niculene au “inundat 
literalmente” țara!” (Dumitru Dancu, 1998, pp. 31) [2]. Centre de pictură pe sticlă au fost 
în: nordul Transilvaniei – Nicula, Gherla, Maramureş; sudul Transilvaniei – Laz, Lancrăm, 
Sebeş, Maieri, Țara Bârsei (regiune istorică şi etnografică din sud-estul Transilvaniei) cu 
localitățile Braşov, Şcheii Braşovului; Țara Oltului (sau Țara Făgăraşului) – Arpaşu de Sus, 
Cârțişoara, Făgăraş, Sibiu, Poiana Sibiului. 

„Importanța centrului de la Nicula stă nu numai în producția sa veche de aproape trei 
veacuri, ci şi în faptul că iconarii de aici, plecați prin țară, s-au stabilit de multe ori în alte 
părți, ducând cu ei această artă” (Cornel Ilie, Marcela Focşa, 1968, pp. 10) [1].

Meşterii populari nu s-au oprit la modele, ci au asociat în icoana pe sticlă reprezentă-
rilor biblice elemente laice legate de viața şi preocupările țărăneşti. „Originalitatea şi liber-
tatea expresiei fac din aceste icoane valori de neprețuit, tezaure ale sufletului românesc” [4].

Tematica icoanelor pe sticlă era extrem de diversă şi acoperea o paletă largă religioasă, 
însă țăranii români aveau şi preferințe pentru anumite teme, pentru anumiți sfinți. Preferința 
se datora în aceea epocă, atribuirii de puteri magice unor sfinți. Țăranii ardeleni erau interesați 
„mai ales de sfinții patronimici şi cei protectori ai vieții şi avutului lor, ai sănătății, ai casei, ai 
gospodăriei, ai vitelor şi recoltei, cei aducători de noroc, belşug şi ploaie la vreme” (Dumitru 
Dancu, 1998, pp. 46) [2]. La loc de cinste erau următoarele: icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul; cele cu naşterea lui Iisus; icoane care făceau parte din zestrea fetelor, ca simbol al 
fecundității (Cornel Ilie, Marcela Focşa, 1968, pp. 17) [1]; cea a Mântuitorului: Pantocrator 
sau cu vița de vie (simbol al euharistiei); Sfânta Treime; sfinții protectori precum: Sfântul 
Nicolae, ocrotitorul familiei, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ioan apărători ai vitelor, Sfântul 
Haralambie apărător de ciumă şi alte boli, Sfântul Ilie apărător al recoltelor şi de trăznet, 
Sfântul Dumitru ocrotitor al păstoritului, Sfântul Trifon, patronul grădinarilor, cel ce alunga 
lăcustele şi şoarecii.

„Între temele icoanelor pe sticlă din Transilvania sînt obişnuite şi acelea care reprezintă 
oarecum pe sfinții anotimpurilor, sub protecția cărora plugarul îşi aşeza munca şi roadele 
ei: Gheorghe, Maria, Dumitru şi Nicolae, reprezentînd primăvara, vara, toamna şi iarna” 
(Ibidem) [1].

„În alegerea lor se reflectă într-o bună măsură condițiile locale, istorice, mentalitatea 
şi modul de viață specifice ale țăranilor români. În iconografia picturii pe sticlă, pe lângă ele-
mentele canonice de origine orientală sau uneori apuseană, se întâlnesc elemente provenite 
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din cărțile apocrife şi legende, din cărți de literatură populară, din folclor, precum şi elemente 
luate din mediul de viață imediat. În cazuri speciale, se adugă şi diferite elemente cerute de 
cei care comandau icoane” (Ibidem, pp. 16) [1].

Temele religioase transilvănene cele mai populare au fost: Maica Domnului Îndurerată 
(Răstignirea), Dulce-Iubitoare sau Împărătița cu pruncul Iisus, Iisus Hristos, Împărat sau 
cu vița, Ioan Botezătorul şi Iisus copii (sau Ioan cu mielul şi Iisus cu globul), Sfânta Treime, 
Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfinții Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Ioan Botezătorul, 
Sfinții Trei Ierarhi, Sfinții Nicolae, Ilie, Haralambie, Gheorghe, Dumitru şi Teodor, Sfintele 
Ana şi Parascheva, Naşterea Domnului, Botezul şi Învierea. Făcând o trecere în revistă a 
temelor celor mai frecvent zugrăvite de meşterii iconari putem vedea marea iubire de credință 
a țăranului român. „Pentru fiecare nevoie sau necaz, credința țăranului găsise un sfânt „res-
ponsabil” care trebuia să-l apere sau să-l ajute (Dumitru Dancu, 1998, pp. 54) [2]. Totuşi 
dintre toate personajele biblice „cea mai des întâlnită icoană pe sticlă reprezintă chipul duios 
şi bland al Maicii Domnului, pictată când cu zâmbetul candid şi blând al unei țărănci din 
Maramureş, când cu blândețea calmă a unei femei din Țara Oltului – ea fiind considerată 
muma a toate înțelegătoare, a toate iertătoare, omniprezentă în biserica şi casa țăranului 
român” (Ibidem, pp. 55) [2].

Meşterii iconari au strâns toate simbolurile credinței populare şi le-au pus alături de 
cele creştine, ca pe nişte ofrande [4]. „În iconografia ortodoxă fiecare element reprezintă 
ceva, dacă nu din viața sfântului, atunci ceva simbolic care este legat de viața Bisericii” [6] şi 
nu numai. Proiectul acesta a încercat să aducă la lumină, pe lângă elementele reprezentative 
din viața sfinților, mai ales elementele cosmice zugrăvite în icoanele pe sticlă şi simbolistica 
lor. Multe dintre elementele cosmice sunt specifice icoanelor pe sticlă, deoarece unele dintre 
acestea nu se regăsesc şi în icoanele pe lemn. 

„Temele sunt tratate cu o mare libertate față de canoanele bisericeşti, mai puțin depen-
dente de şablon, după compoziții proprii. Cu dezinvoltură se afirmă fantezia şi personalitatea 
zugravului, ajuns la conştiința individualității sale” (Dumitru Dancu, 1998, pp. 38) [2].

„Ca motive decorative întâlnim chenare cu flori, chenare de sfoară răsucită (Nicula) 
steluța de Făgăraş. Icoanele pe sticlă nu sunt doar un obiect de cult protector, ci şi un docu-
ment plastic ce reflectă lumea spirituală a țăranului român, la fel ca doinele şi colindele” [4].

„Ornamentul vegetal din arta populară, care invadează în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea icoanele din toate centrele transilvănene de pictură pe sticlă, este mai abundant, mai 
acaparator în sudul ținutului. Tot în sud, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se dezvoltă 
icoana narativă, incluzând elemental folcloric preponderant, sub forma multor observații 
personale, documente realiste din viața cotidiană înconjurătoare, devenind uneori un instru-
ment de critic social, dar întotdeauna o oglindă a mentalității țăranului ardelean” (Dumitru 
Dancu, 1998, pp. 38) [2].

Din multitudinea de elemente cosmice redate în icoanele pe sticlă vom exemplifica 
câteva în rândurile următoare.

Subiectul temelor biblice din icoanele pe sticlă este tratat de cele mai multe ori cu o 
mare bogăție de elemente florale. Un element simbol care certifică icoana românească pe 
sticlă sunt rujele, în special în atelierul de la Nicula. Rujele reprezentate în icoanele pe sticlă 
simbolizează petalele de trandafiri roşii stilizați, de forme variate. Trandafirul este simbolul 
iubirii şi al jertfei, pentru că are spini (precum coroana de spini a Mântuitorului). În icoane 
le poți regăsi sub formă de chenar de ruje, petale de ruje sau ruje propriu-zise. „Infinite sunt 
variantele chenarelor din ruje desenate în diferite forme, fiecare aparținând altui iconar” 
(Ibidem. pp. 80) [2]/ În Ardeal țăranii numesc trandafirul ruje (de la rouge=roşu, în limba 
franceză). În reprezentarea rujelor predomină culoarea roşie, pentru că această culoare este 
sângele, ce simbolizează viața şi jertfa.

O altă floare ce apare în icoane este Crinul (în tema Bunei Vestiri, îl ține în mână 
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Arhanghelul Gavriil), ce este simbolul fecioriei, al curăției, al nevinovăției. Crinul este redat 
prin culoarea albă, culoarea luminii.

Alte elemente simbol ce se regăsesc doar în icoanele pe sticlă sunt reprezentările soa-
relui şi ale lunii, antropomorfizate. Reprezentarea acestora cu chipuri umane, simbolizează 
că întregul univers a participat la Răstignirea Mântuitorului.

Un alt element cosmic este fondul cu stele, specific icoanelor pe sticlă din zona 
Făgăraşului. Stelele simbolizează cerul nevăzut ca locaş al sfinților. Tot specific zonei 
Făgăraşului sunt dungile albe verticale, redate pe hainele sfinților, ce simbolizează contrastul 
dintre lumină şi întuneric.

O temă religioasă specifică icoanei pe sticlă este Iisus cu vița sau Iisus Vița cea Adevărată, 
acesta fiind reprezentat stând pe un tron, ladă de zestre (în Transilvania lada de zestre este 
numită tron) storcând strugurii copți deasupra unui potir. Tronul simbolizează mormântul 
lui Iisus care a înviat, iar strugurii copți simbolizează sângele Domnului, ce reprezintă Sfânta 
Împărtăşanie. 

Simbolul Duhului Sfânt, Porumbelul este un alt element cosmic reprezentat în icoa-
nele pe sticlă. În iconografia tradițională ortodoxă, Sfântul Duh este reprezentat sub urmă-
toarele trei forme: porumbel, în tema Botezului Domnului, nor de formă geometrică, în tema 
Schimbării la Față şi ca limbi de foc, în tema Cinzecimii.

Steaua de la răsărit, redată în tema Naşterii Domnului, un alt simbol cosmic repre-
zentat cu opt raze (această cifră reprezintă infinitul).

Crucea redată în icoane reprezintă Pomul Vieții, iar spirala din chenarul icoanelor 
reprezintă Spirala timpului.

„Icoana pe sticlă ardelenească s-a servit de limbajul vorbit de popor, de simbolurile şi 
„codurile” sale plastice, traducând mesajul credinței ortodoxe în graiul acelora care de la ea 
aşteptau alinare şi ocrotire” (Dumitru Dancu, 1998, pp. 42) [2].

Dintre toate centrele unde s-a pictat pe sticlă în jurul Făgăraşului şi în Țara Oltului „ca 
nicăieri în altă parte, icoanele au cuprins, în „apele” lor, toată căldura sufletului țărănesc, 
basmele şi legendele, vorbele de duh şi înțelepciunea bătrânilor, povestiri cu tâlc ce dezvă-
luie sentimentul conştiinței naționale, dobândind expresia cea mai românească ca spirit şi 
formă, şi culminând cu opera celor doi mari pictori populari, Savu Moga şi Matei Purcariu, 
zis Țimforea” (Ibidem, pp. 111) [2].

Soarta icoanelor pe sticlă din Transilvania este oarecum ciudată. Iubite inițial de țărani 
şi „disprețuite” de orăşeni, apoi abandonate de țărani şi îndrăgite ulterior de cărturarii şi 
artiştii oraşelor. Despre icoanele pe sticlă, George Călinescu spunea: „Icoanele pe glajă sunt 
foarte multe de o rară frumusețe aristică, muzeele şi oamenii de gust le strâng cu grijă, isto-
ricii de artă le studiază” (Ibidem, pp. 161) [2].

Constantin Brâncuşi admira meşterii iconari. „Crucerii şi iconarii – spunea el – lucrau 
pentru plăcerea lor personală şi din evlavie. Aveau un meşteşug sacru, conştiința unei 
misiuni” (Ibidem) [2].

La a doua întânire li s-a prezentat elevilor tehnica şi materialele de lucru.
În general tehnica de execuție a icoanelor pe sticlă este unitară în centrele din Transilvania 

şi este o creație individuală, cu specific național şi unde un loc important îl ocupă iconografia 
ortodoxă de tradiție bizantină. 

„Tehnica icoanelor pe sticlă arată simplitatea mijloacelor de care s-au servit zugravi 
țărani, asemănătoare cu acelea ale olarilor sau cu cele întrebuințate pentru încondeiat ouăle. 
Asta pune în evidență talentul şi simțul artistic al meşterilor țărani care au făurit aceste 
opere” (Cornel Ilie, Marcela Focşa, 1968, pp. 15) [1].

Meşterii iconari au folosit la realizarea icoanelor următoarele materiale: sticla sau,„glaja” 
(sticla veche) folosită ca suport; culorile, obținute prin frecarea pigmenților naturali cu lianți; 
lemnul, pentru rame şi pentru spatele icoanelor, ca şi capac de protecție şi hârtia, utilizată ca 



45

Proiectul atelier „Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”

protecție a picturii. Instrumentele folosite de meşteri la realizarea icoanelor sunt: pensule, 
condeie, penițe, pene de gâscă şi bățul de pictură (malştoc).

Înainte de începerea picturii, sticla era curățată de orice pete de grăsime. Tehnica aceasta 
asigura rezistență şi împiedica exfolierea stratului de pictură.

La a treia şi a patra întâlnire, elevii au copiat desenul pe sticlă după model, s-a fixat 
desenul şi s-a început umplerea cu culori a temei biblice.

În marea majoritate, icoanele se zugrăveau după modele. De asemenea, pentru meşterii 
iconari sursă de inspirație au fost: cărțile populare mai vechi, basmele, legendele populare 
şi legendele biblice. Au fost şi zugravi mai înzestrați care au creat icoane din imaginația lor. 
„Modelele erau decalcuri de hârtie, făcute cu creionul sau cu o culoare, după icoane mai 
vechi şi deseori după litografii sau xilogravuri. Uneori hârtia modelului se ungea cu petrol, 
deoarece astfel desenul devenea mai clar şi se putea folosi şi întors” (Ibidem) [1].

Execuția propriu zisă a unei icoane era următoarea: după curățarea sticlei, se trăgea 
conturul temei religioase în culoare neagră sau albă, cu pensula sau condei, apoi se trecea 
la inscripțiile cu litere chirilice sau latine. La unele icoane vechi sunt greşeli în inscripții, 
datorită faptului că mulți iconari erau analfabeți. „Cum majoritatea iconarilor a provenit din 
pătura țărănească, nu ne putem aştepta la o riguroasă respectare a erminiilor, ei neavând o 
pregătire, unii dintre primii autori fiind neştiutori de carte, aşa cum o dovedesc multe din 
inscripțiile greşite de pe iconițele lor: litere copiate invers, eronat înțeles, şi cuvinte redate 
aproximativ” (Dumitru Dancu, 1998, pp. 56) [2].

După trasarea conturului temei biblice şi a inscripțiilor, se trecea la „umplutură” cu 
culori, iar la final „după uscarea completă a stratului pictural, dosul picturii se ungea cu 
terbentină, pentru a o proteja de umezeală şi a o face rezistentă la apă” (Ibidem, pp. 63) [2]. 
Ulterior, icoanele pe sticlă erau puse în rame de lemn, colorate de obicei în cromatica icoanei.

Concluzii

Cu diferențieri de stil proprii centrelor şi zugravilor, icoanele pe sticlă sunt reprezenta-
tive pentru țăranul român. Particularitățile acestor icoane se exprimă prin stângăcia zugra-
vului, simplitatea desenului şi intensitatea cromatică.

Icoanele pe sticlă conțin un limbaj cosmic pe care noi am încercat să-l descifrăm prin 
acest proiect atelier, făcându-i părtaşi pe elevii participanți la aceste comori ale spiritualității 
ortodoxe. Prin urmare, s-a impus o lectură specifică a acestora, absolut necesară pentru 
înțelegerea elementelor de limbaj cosmic.

Întreaga natură se regăseşte în toate stilizările artistului popular, obişnuit să-şi împo-
dobească casa, îmbrăcămintea şi uneltele.

„Creată inițial ca obiect de cult care sacraliza casa, investită de-a lungul timpului şi cu 
rol de obiect decorativ ce împodobea interioarele țărăneşti, icoana pe sticlă a devenit astăzi 
un valoros obiect de patrimoniu” [7].

Pornind de la aceste minunate obiecte de patrimoniu – icoanele pe sticlă, elevii au 
zugrăvit în manieră proprie acest gen de artă populară românească.

Coordonând proiectul din partea muzeului, am participat activ la toate cele patru întâl-
niri cu elevii, de la expunerea istoricului icoanei pe sticlă, până la realizarea unei icoane 
alături de tinerii artişti. Alături de ei am fost un învățăcel în tainele realizării unei icoane 
pe sticlă, sub îndrumarea d-nei profesoare Liliana Marin. De ambele părți, experiența a fost 
una interesantă şi inedită, fiind pentru prima oară când atât elevii, cât şi coordonatorul şi 
inițiatorul proiectului au zugrăvit o icoană pe sticlă.

La acest proiect atelier au participat 27 de elevi din clasa a IX-a B de la Colegiul de 
Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti, coordonați de d-nele profesoare Liliana Marin, Adriana 
Brăileanu şi Iulia Ignat. Icoanele realizate de elevi au făcut parte din expoziția lunii aprilie 
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2019 (28 martie – 6 mai), cu titlul „Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”, organizată în 
cadrul Muzeului Județean de Istorie şi Arheologie Prahova. Expoziția a fost una de succes şi 
a fost itinerată la Muzeul Crama 1777 Valea Călugărească – județul Prahova, începând cu 
data de 7 iunie 2019, iar din noiembrie 2019 urmează a fi etalată la Muzeul „Conacul Pană 
Filipescu”, comuna Filipeştii de Târg – județul Prahova.

În încheiere redau impresiile câtorva dintre elevii participanți la acest proiect:
„Experiența picturii pe sticlă a fost pentru mine ceva unic. Prin această experiență ne-am 

întors în trecutul picturii românești. Pictarea acestor icoane m-a făcut să descopăr o tehnică 
nouă, precum și stilul naiv pe care l-a abordat țăranul român în dorința lui de a avea „contact” 
cu Dumnezeu și cu lumea divină”. – Andra Enescu, clasa a IX-a B

„Pentru mine a fost o experiență nouă pentru că am descoperit tehnica de a creea o 
icoană pe sticlă, dar și simplitatea și frumusețea acesteia. Dacă aș mai avea oportunitatea de 
a mai face aș mai picta icoane pe sticlă”. – Radu Alexandru Grigore, clasa a IX-a B

„Această experiență a picturii pe sticlă m-a făcut să apreciez și să înțeleg mai mult 
icoana. Am învățat o nouă tehnică care sigur mă va ajuta pe viitor. Mă bucur că am putut 
participa la această experiență și că am putut pune o parte din mine în lucrare”. – Andreea 
Savin, clasa a IX-a B

„Experiența a fost una plăcută, deoarece am învățat o nouă formă de exprimare artis-
tică și totodată cu ea o nouă tehnică de pictură. Sentimentul liniștitor pe care îl aveam când 
pictam m-a făcut să simt o apropiere de ea”– Izabela Curelea, clasa a IX-a B

„Din această experiență, cea a ilustrării unor imagini pictate pe sticlă dintr-un basm 
divin, am învățat o nouă tehnică de pictură. M-a impresionat naivitatea și sentimentul de căl-
dură pe care îl ilustrau icoanele pe sticlă”. – Alexia Tudor, clasa a IX-a B

„Pentru mine această experiență, accea de a-ți plăsmui eul artistic pe o simplă bucată de 
sticlă, aceasta devenind mai apoi o operă de artă relativă și obiectivă, a fost experiența ce mi-a 
completat spațiul infim de cunoștințe. Şi mi-a oferit un entuziasm și un extaz interior alături 
de câțiva stropi de mândrie și încântare puerilă”. – Giulia Tănase, clasa a IX-a B

„Această experiență mi-a transmis un sentiment de fericire pentru că am învățat un nou 
stil de artă, fiind pentru prima oară când am pictat o icoană pe sticlă”. – Denisa Călugăru, 
clasa a IX-a B

„Această experiență a fost un proiect deosebit de captivant, unde am avut șansa de a 
acumula vaste cunoaștințe artistice. De asemenea, am învățat să prețuiesc, în plan sufletește 
semnificația icoanelor și să mă transpun în lucrările realizate de țăranii români credincioși”. 
– Irina Dumitraşcu, clasa a IX-a B

„Această experiență a fost o împărtășire a tainelor meșterilor iconari de altădată. Deși 
sunt reprezentate naiv, aceștia reușeau să transpună în chipurile divine sentimentele pe care 
aceștia le trăiau”. – Mihaela Țapu, clasa a IX-a B

Feedback-ul acestui proiect atelier a fost unul pozitiv şi i-a bucurat pe toți cei implicați 
în el, iar rezultatul proiectului – icoanele pe sticlă, aceste minuni pline de culoare au fost 
admirate de publicul larg şi itinerate. 
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WORKSHOP PROJECT  “THE COSMIC LANGUAGE OF ICONS ON GLASS”
(Abstract)

In order to achieve attractive projects for children and pupils, museum specialists search for some more 
interesting themes, as for example the workshop project named “The cosmic language of icons on glass”, which 
took place between 21st February and 21st March 2019.

Painting on glass is one of the most original Romanian crafts that has been used in Transylvania for 
more than two hundred years. The initial idea was to make this traditional craft known to school students and 
to bring those students closer to this ingenious technique. Equally, we’ve tried to highlight the main feature of 
these icons on glass, which is to introduce, together with the religious theme, some elements from the people’s 
daily life, as well as some Romanian folk motifs. 

Starting with those marvellous heritage objects, the students from the „Carmen Sylva” college in Ploiesti 
painted some icons in their own style and their works were exposed at the County Museum of History and 
Archaeology during April 2019. 
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ASPECTE DIN CADRUL PROIECTULUI

Povestea icoanelor pe sticlă
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Copierea desenului pe sticlă după model
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Copierea desenului pe sticlă după model
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Umplerea cu culori a desenului
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Vernisajul expoziţiei
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O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ A 
ANOTIMPULUI RENAȘTERII FOLOSIND METODA 

PROIECTULUI. RELAȚIA ȘCOALĂ – MUZEU 

Ioana Ruxandra CONSTANTIN
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Birou Istorie, str. Toma  

Caragiu nr. 10, RO–100042 Ploieşti, ioana_cns20@yahoo.com

Rezumat
Numeroase studii de specialitate arată că orele în aer liber îi ajută pe copii să-şi sporească 

abilitățile cognitive şi cunoştințele dobândite, fiind mult mai eficiente, crescând interesul elevilor 
pentru învățare. Totodată, activitățile petrecute în aer liber contribuie la o dezvoltare mentală şi 
corporală armonioasă, crescând încrederea în sine, amplificând spiritul de echipă, apartenența la un 
grup social.

Există foarte multe avantaje, beneficii ale educației outdoor, care presupun la nivelul 
instituțiilor şcolare o bună organizare, implementare şi deschidere spre inovare şi colaborare. O 
activitate outdoor având drept partener educațional Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie 
Prahova contribuie la completarea procesului de învățare tradițional. Muzeul este instituția de 
cultură ce sprijină organizarea şi desfăşurarea activităților în mediul natural şi având acea misiune 
educațională foarte mare, poate să inspire vizitatorilor şi grupurilor şcolare dorința de a explora 
lumea din jurul lor şi de a-şi dezvolta propriile cunoştințe şi capacități.

Introducere

Copiii şi tinerii petrec între 4 şi 7 ore pe zi la şcoală, ceea ce înseamnă între 20 şi 35 
ore pe săptămână şi aproximativ 1200–1400 ore pe an. În tot acest timp, deşi există evident 
numeroase subiecte importante şi lecții de rezolvat, există şi modalități de a integra natura la 
orele de clasă, promovând eficacitatea acestui contact.

În țările dezvoltate, se vorbeşte tot mai mult despre educația outdoor, o formă de 
educație ce se desfăşoară în aer liber care, în accepțiunea sistemelor de învățământ, are la 
bază învățarea prin contactul direct cu elementele naturii şi cu mediul înconjurător apropiat.

O activitate de tip outdoor presupune plimbări în natură, activități pentru descoperirea 
şi conservarea naturii, jocul liber în natură, toate având ca scop formarea, în termeni gene-
rali, a unei educații pentru natură.

Numeroase studii de specialitate arată că orele în aer liber îi ajută pe copii să-şi spo-
rească abilitățile cognitive şi cunoştințele dobândite, fiind mult mai eficiente, crescând inte-
resul elevilor pentru învățare. Totodată, activitățile petrecute în aer liber contribuie la o dez-
voltare mentală şi corporală armonioasă a copiilor, crescând încrederea în sine, amplificând 
spiritul de echipă, apartenența la un grup social.

Există foarte multe avantaje, beneficii ale educației outdoor, care presupun la nivelul 
instituțiilor şcolare o bună organizare, implementare şi deschidere spre inovare.

Doamna Mariea Petrescu este învățătoare în cadrul Şcolii Gimnaziale Andrei Mureşanu 
din Ploieşti. Având o bogată experiență didactică, a înțeles că activitatea outdoor contribuie 
la completarea procesului de învățare tradițional, preferând formele deschise de muncă şi 
activitate, obținând astfel cunoştințe şi competențe de durată.
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Din punct de vedere al dascălului, pregătirea unor activități didactice de tip outdoor 
necesită o investiție mare de timp, luând în considerare şi programa şcolară foarte încărcată, 
dar şi respectarea unor norme metodologice de aplicare foarte stricte. Motivul pentru care 
acestea nu pot rămâne o constantă strategică a activității învățătorului este acela că nu pot fi 
organizate decât periodic, în anumite momente ale anului, cum ar fi săptămâna Şcoala altfel 
sau la sfârşitul unui semestru sau sfârşit de an şcolar.

Totuşi, pentru că astfel de abordări au menirea de a-l provoca pe elev să participe activ 
la propriul proces de formare, doamna învățătoare Maria Petrescu, de la Şcoala Gimnazială 
„Andrei Mureşanu” din Ploieşti, a conceput o activitate outdoor, având drept partener 
educațional Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie Prahova, aceasta fiind o instituție de 
cultură ce sprijină organizarea şi desfăşurarea activităților în mediul natural şi având acea 
misiune educațională foarte mare, putând să inspire vizitatorilor şi grupurilor şcolare dorința 
de a explora lumea din jurul lor şi de a-şi dezvolta propriile cunoştințe şi capacități. Ca inter-
mediar al educației culturale, muzeul vine în completarea sistemului educațional formal.

Scopul 

Proiectul şi-a propus să dezvolte elevilor abilitatea de a explora natura concretizată 
în tema „Anotimpul renaşterii”, integrând în context educațional lecțiile de la clasă cu 
experiențele practice (non)/(in)formale.

Obiective specifice:
– capacitatea de observare şi descriere a unor grupe de plante şi animale existente în 

zona şcolii, a cartierului, a mediului local al elevilor;
– capacitatea de sistematizare a cunoştințelor despre anotimpul primăvara;
– capacitatea de documentare şi de comunicare;
– capacitatea de a realiza conexiuni între cunoştințele însuşite la diferite discipline;
– capacitatea de interiorizare şi de asimilare a unor obiceiuri şi practici ale poporului 

român din ciclul calendaristic şi vegetațional în care plantele şi animalele erau auxiliare 
importante.

Prin acest proiect, muzeul a avut rolul de a promova patrimoniul cultural imaterial, 
facilitând elevilor contactul cu valori populare româneşti, orientând şi sprijinind demersu-
rile lor de înțelegere, ajutându-i să se formeze şi să se informeze în activități de valorificare şi 
valorizare a tradițiilor, obiceiurilor şi credințelor populare româneşti.

Activitățile au fost desfăşurate pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2016–
2017 (folosind o abordare integrată a învățării) şi au continuat la sfârşitul primului semestru 
al anului şcolar 2017–2018.

În context educațional, integrarea reprezintă acțiunea de a face să interrelaționeze 
diverse elemente pentru a construi un tot armonios; înseamnă organizarea, punerea în relație 
a disciplinelor şcolare cu scopul de a evita izolarea lor tradițională. 

Integrarea are mai multe niveluri şi, în cadrul acestui proiect am vizat doar la un singur 
nivel: desfăşurarea activității cu caracter interdisciplinar, care produce o învățare mai efici-
entă prin realizarea mai multor conexiuni şi posibilități de accesare a informației. 

Modalități de realizare:
– prin cooperare-colaborare folosind metoda proiectului: munca în echipă, în grupuri 

mici;
– prin realizarea de corelații între diferite discipline de studiu;
– prin stimularea capacității de gândire, a creativității şi a originalității elevilor;
– prin adaptarea activităților la particularitățile de vârstă ale elevilor;
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– prin realizarea cooperării între elevi, părinți, şcoală şi comunitatea locală.
Din punct de vedere didactic, folosirea ca metodologie preponderentă a fost metoda 

proiectului, iar ca model de instruire a fost cel centrat pe elev. 
Copiii au contribuit la elaborarea unui proiect, aceasta fiind o modalitate de organizare 

a învățării cu implicații practice ale vieții de zi cu zi.

Conținuturi:
– Limba şi literatura română:
• Selectarea şi lectura unor poezii, poveşti, povestiri, legende despre plante;
• Alcătuirea unor compoziții literare legate de plante şi animale.
– Matematică:
• Copiii au compus exerciții şi probleme cu teme din natură, luând în considerare 

ordinea efectuării operațiilor şi folosirea parantezelor.
– Ştiințe ale naturii:
• Colecționarea unor informații ştiințifice despre plante şi animale, apelând la surse 

variate. În mod incontestabil, a crescut interesul elevilor față de studiu cu ajutorul calculato-
rului, dezvoltând abilități de folosire a spațiului web în domeniul ştiinței şi al culturii;

• Au urmărit anumite stadii de dezvoltare ale plantelor existente în zona şcolii, a carti-
erului, a mediului local al elevilor.

– Educație civică:
• Elevii şi-au format atitudini pozitive față de mediul înconjurător;
• Formularea, conştientizarea şi respectarea unor reguli de conduită față de ceea ce ne 

înconjoară.
– Arte vizuale şi abilități practice:
• Realizarea unor compoziții plastice având ca temă renaşterea naturii;
• Realizarea unor fotografii ce surprind venirea primăverii.
La sfârşitul anului şcolar 2016 – 2017, elevii participanți şi-au prezentat proiectele rea-

lizate, într-un cadru festiv, în prezența părinților, punând în evidență competențele dobân-
dite la orele de studiu şi valorificate într-un cadru practic, ceea ce a dat posibilitate elevilor 
să-şi dovedească abilitățile şi deprinderile dobândite, având libertatea de acțiune şi astfel 
şi-au încurajat spiritul creativ.

Parteneriatul educațional a continuat la sfârşitul primului semestru al anului şcolar 
2017–2018 la sediul Muzeului Județean de Istorie şi Arheologie Prahova prin activități de 
valorificare a tradiției în contexte didactice, ce au avut ca scop promovarea patrimoniului 
cultural imaterial, conştientizarea şi stimularea copiilor să aprecieze tradițiile, obiceiurile şi 
credințele legate de renaşterea naturii.

Lucrările copiilor realizate în urma acestui proiect interdisciplinar au fost prezentate 
publicului în cadrul unei expoziții temporare dedicate venirii primăverii.

BIBLIOGRAFIE

1. Cucoş Constantin, 1996, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.
2. Gartenhaus Alan, 1992, Revealing the Spectrum, Connecting the Museum Educator Community, Volume 2, 

No. 2, http://www.museum-ed.org/ 
3. Moore Robin C., 2014, Nature Play & Learning Places. Creating and managing places where children engage 

with nature, National Wildlife Federation and Natural Learning Initiative, www.natureplayandlearningpla-
ces.org

4. Nicolescu Basarab, 1999, Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iaşi.
5. Wilson Carla, 2011, Effective approaches to connect children with nature, Publishing Team, Departament of 

Conservation, Wellington, New Zealand.



56

Ioana Ruxandra CONSTANTIN

A TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO TALKING ABOUT THE SEASON OF REBIRTH 
BY MEANS OF USING THE PROJECT. THE SCHOOL – MUSEUM RELATIONSHIP 

(Abstract)

Numberless studies show that outdoor classes help students increase their knowledge and cognitive 
abilities, being extremely effective and stimulating pupils’ interest in learning. Furthermore, open air activities 
contribute to mental as well as physical development, while generating the child’s self esteem, team spirit and 
feeling of belongingness.

Outdoor education comes with a lot of benefits and advantages which require good organisation, 
implementation work and openness towards inovation and cooperation from schools. Such an activity having 
the County Museum of History and Archeology Prahova as educational partner contributes to completing 
the traditional learning process. The museum is a cultural institution which supports the development of 
activities in the open air, as it adopts a most important educational mission, being able to stimulate visitors’ 
(school groups included) desire to explore the world around themselves and to develop their own knowledge 
and expertise.
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Fig. 1: Aspecte din timpul activităților didactice de tip outdoor.

  

  
Fig. 2: Metoda proiectului: munca în echipă în grupuri mici.
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Fig. 3: Realizarea de corelații între diferite discipline de studiu. Alcătuirea 

unor compoziții literare legate de plante şi animale.

  
Fig. 4: Activități de observare şi descriere a unor grupe de plante şi animale 

existente în zona şcolii, a cartierului, a mediului local al elevilor.

  
Fig. 5: Copiii au compus exerciții şi probleme cu teme din natură.
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Fig. 6: Formularea, conştientizarea şi respectarea unor reguli 

de conduită față de ceea ce ne înconjoară.

  
Fig. 7: Realizarea unor compoziții plastice având ca temă renaşterea naturii.

 

 
Fig. 8: Aspecte din timpul prezentării proiectelor realizate, punând în evidență 
competențele dobândite pe baza cooperării între elevi, părinți, şcoală şi muzeu.
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ȘTIINȚĂ, ARTĂ, TRADIȚIE – FLORA ȘI FAUNA 
TELEORMĂNEANĂ ÎN MEȘTEȘUGUL POPULAR 

Corina IORDAN
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Rezumat
Muzeul Județean Teleorman derulează, din anul 2015, un proiect educațional interdisciplinar 

destinat elevilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial, intitulat „Ştiință, artă, tradiție – Flora şi fauna 
teleormăneană în meşteşugul popular”. Prin acest proiect ne-am propus să demonstrăm strânsele 
conexiuni care există între diferite ştiinţe/discipline, să descoperim copiilor tainele acestora, să 
corelăm limbajele diferitelor discipline şi să aplicăm în practică cunoştinţele dobândite. Domeniile 
vizate sunt: ştiinţele naturii (biologie, zoologie), etnografia şi arta populară. Proiectul se desfăşoară 
sub forma unor ateliere teoretice şi practice de lucru.

Introducere 

Omul şi Natura sunt entități inseparabile. Dintotdeauna, Omul s-a inspirat şi a luat 
totul din Natură, iar Natura şi Omul sunt actorii care împreună urzesc Arta.

Plecând de la aceste considerente, Muzeul Județean Teleorman derulează din anul 2015 
un proiect educațional interdisciplinar, destinat elevilor din ciclul primar şi ciclul gimnazial. 
Prin acest proiect ne-am propus să demonstrăm strânsele conexiuni care există între diferite 
ştiinţe/discipline, să descoperim copiilor tainele acestora, să corelăm limbajele diferitelor 
discipline şi să aplicăm în practică cunoştinţele dobândite. Domeniile vizate sunt: ştiinţele 
naturii (biologie, zoologie), etnografia şi arta populară. 

Materiale şi metode

Intitulat „Ştiință, artă, tradiție – Flora și fauna teleormăneană în meșteșugul popular”, 
proiectul este organizat pe perioada Şcolii de Vară sub forma unor ateliere teoretice şi practice 
de lucru. Sunt organizate vizite în secția de etnografie a muzeului, sunt folosite prezentări 
PowerPoint pentru explicațiile teoretice, iar atelierele de lucru îmbină utilizarea mai multor 
tipuri de materiale (carton, lemn, pânză, ață etc.) şi tehnici de lucru (pictat, cusut, lipit, țesut).

Desfăşurarea proiectului

Derularea proiectului vizează 2 etape. 
În prima etapă, elevii sunt conduşi în expoziţia de bază a muzeului „Aspecte etno-

grafice teleormănene”, unde le sunt prezentate obiectele expuse (textile, veşminte, ţesături, 
străchini, ulcioare), decorurile şi motivele populare (Fig. 1).

Vizita în expoziție este urmată de o prezentare PowerPoint prin care le sunt descoperite 
copiilor conexiunile care se realizează între ştiinţă, tradiţie şi artă. Sunt explicate, din punct 
de vedere ştiintific, tradiţional, artistic şi simbolistic, motivele populare întâlnite pe obiecte – 
plante, păsări, insecte – cu mențiunea că decorurile, motivele populare care se găsesc țesute, 
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cusute pe obiectele textile şi vestimentare fac parte din arealul teleormănean, că animalele 
nu apar reprezentate în arta populară teleormăneană, iar motivele florale şi avimorfe sunt 
foarte puțin reprezentate pe ceramica populară teleormăneană.

Cei mici află că nimic nu este înâmplător în lumea satului. Aici omul observă natura, 
trăieşte în mijlocul şi în ritmul naturii şi creează legături între natură şi viața lui proprie. De 
aici prezența motivelor cu plante, păsări, insecte, brodate de femeile satului pe ii, cămăşi, 
ştergare şi ilice, țesute pe boscele şi macate. Însă, aceste motive florale şi faunistice nu sunt 
simple desene cusute pe pânză, ci adevărate simboluri magice, legate de dragoste, fertilitate, 
noroc, belşug, pace, renaştere, protecție divină – care sunt, de fapt, apanajul vieții creştine 
– vorbesc despre familia femeilor care au realizat aceste lucruri şi, uneori, au rol de talisman 
– poartă noroc casei, celui sau celei care le poartă brodate pe ie, cămaşă, boscea sau ilic, apără 
de ghinion şi de rău (Fig. 2–11).

PLANTE

TRANDAFIRUL (ROSA)
- plantă perenă ornamentală;
– se întâlneşte în parcuri şi grădini;
– se întrebuinţează pentru extragerea 
uleiurilor eterice din petale;

- în tradiţia populară, trandafirul simbolizează 
tinereţea şi curăţenia sufletească, frumuseţea;
– se coseau trandafiri pe cămăşile fetelor şi flăcăi-
lor, pe boscelele fetelor tinere.

PANSELUŢA (VIOLA TRICOLOR)
- plantă anuală ornamentală;
– se întâlneşte în parcuri, grădini, jardiniere;
– se întrebuinţează în medicina tradiţională, 
naturistă;

- în tradiţia populară, panseluţa simbolizează 
amintirile, gândurile de iubire;
– se coseau panseluţe pe cămăşile fetelor şi flăcăi-
lor, pe ştergarele care le împodobeau odăile.

CRINUL (LILIUM)
- plantă erbacee ornamentală din familia 
liliaceelor, cu flori albe strălucitoare, în 
formă de pâlnie şi cu miros foarte puternic;
– cresc în grădini, parcuri şi sere;
– florile parfumate sunt utilizate în cosmetică 
pentru creme, parfumuri şi ape de toaletă, 
dar şi în scopuri medicale. 

- în tradiţia populară, floarea de crin simbolizează 
nevinovăţia, fecioria, curăţenia, dreptatea şi pa-
cea;
– se coseau crini pe cămăşile fetelor şi flăcăilor, pe 
boscelele şi pe maramele fetelor tinere.

GAROFITA (DIANTHUS)
– plantă perenă ornamentală;
– se întâlneşte în parcuri şi grădini;

- în tradiţia populară, garofiţa sau garoafa 
simbolizează iubirea/iubita;
– se coseau garofiţe pe cămăşile, cojoacele fetelor 
şi flăcăilor, pe boscelele fetelor tinere, pe mara-
mele care împodobeau casa tinerilor căsătoriţi.

MARGARETA (LEUCANTHEMUM VULGARE)
– plantă erbacee perenă;
– se întâlneşte pe păşuni şi pajişti, dar şi 
în grădini;
– sunt folosite şi ca plante medicinale pentru 
proprietățile lor tonice şi antispasmodice;

– în tradiţia populară, margareta simbolizează 
inocenţa şi puritatea;
– este un simbol al destinului şi al puterii drago-
stei;
– se coseau margarete pe cămăşile, maramele şi 
boscelele fetelor. 

STRUGURELE SI VIȚA DE VIE (VITIS VINIFERA)
 – plantă viticolă angiospermă din familia 
Vitaceae;
– se cultivă pe câmp, dealuri şi grădini;
– se întrebuinţează în industria 
alimentară şi farmaceutică;

– în tradiţia populară, strugurii şi vița de vie sunt 
simboluri ale belşugului, vieții, fertilității, trans-
formării, binecuvântării şi mântuirii;
– se coseau struguri şi viţă-de-vie pe cămăşile flă-
căilor, pe boscelele fetelor tinere şi pe ştergarele 
care împodobeau casa.
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PĂSĂRI

CUCUL (CUCULUS CANORUS)
 – pasăre migratoare de culoare cenuşie;
– masculul îşi marchează teritoriul prin 
cântecul lui, cântec de la care vine şi 
denumirea dată păsării;
– femela nu cloceşte, ci îşi depune ouăle 
în cuiburi străine;
– poate fi găsit în pădurile de foioase, 
crângurile de pe malul apelor curgătoare, 
coasta mărilor sau la marginea oraşelor;
– se hrăneşte în special cu insecte, fiind 
printre puținele păsări care consumă şi 
larvele păroase de insecte, păianjeni sau 
melci;

- în tradiţiile româneşti, cucul este considerat pa-
săre sacră, protectoare, aducătoare de bucurie, 
plăcută lui Dumnezeu, dar şi pasăre misterioasă, 
care cunoaşte destinele omului şi are puterea de 
a-i determina soarta;
– imaginea cucului este ţesută pe boscele şi pe 
ştergarele care decorau odăile caselor.

PUPAZA (UPUPA EPOPS)
- pasăre insectivoră, migratoare;
– trăieşte în regiuni uscate, zone deschise de 
câmpie cu copaci izolați, livezi, dealuri;
– se hrăneşte cu insecte şi larvele lor, viermi
(ex. viermi de pământ), păianjeni, melci,
limacşi, miriapode;
– în perioada împerecherii răsună frecvent 
strigătul ei „up-up-up” sau „uu-puu-puup”, 
de la care i se trage şi numele;

- în tradiţiile româneşti, pupăza este simbolul no-
rocului;
– pupăza este reprezentată pe broderii, marame şi 
ştergarele care decorau odăile caselor.

RÂNDUNICA (HIRUNDO RUSTICA)
- pasăre migratoare, insectivoră;
– se hrăneşte cu insecte zburătoare, pe care 
le vânează exclusiv din zbor;
– se întâlneşte în principal în zonele rurale, în 
special în sate unde se cresc vitele, mai rar 
în oraşe mari cu spații verzi suficiente; 
– trăieşte în regiuni deschise, terenuri 
agricole,locuințe umane, adesea aproape de 
apă; 

- în tradiţiile româneşti, rândunica simbolizează 
speranţa, fertilitatea şi reînnoirea vieţii, este o pa-
săre benefică, aducătoare de belşug casei unde îşi 
face cuibul;
– rândunica este reprezentată pe broderii, boscele, 
marame şi ştergarele care decorau odăile caselor.

INSECTE

FLUTURELE 
- insecte din ordinul lepidopterelor, care 
au corpul bombat sau alungit şi catifelat, 
patru aripi membranoase, acoperite cu 
solzi mărunți, de culori diferite şi un 
aparat bucal adaptat pentru supt, a căror 
larvă este o omidă;
– se hrăneşte cu nectarul florilor viu 
colorate, cu miros puternic;
– fluturii se găsesc în toată lumea, cu 
excepția regiunilor foarte calde şi aride;

- în tradiţiile româneşti, fluturele semnifică renaş-
terea;
– fluturele este reprezentat pe broderii, boscele, 
marame şi ştergarele care decorau odăile caselor.

Pe lângă prezentarea motivelor decorative întâlnite pe obiectele de vestimentație, copiii 
primesc informații şi despre meşteşugul vopsitului cu plante. Cei mici află că, în lumea satului 
de odinioară, culorile erau obţinute din flori, frunze, fructe, rădăcini, scoartă, care erau fierte 
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în cantităţi şi în amestecuri bine ştiute de către femeile de la țară. Astfel, culoarea roşie era 
obținută din fructe de porumbar şi măceş, floare de cimbrişor şi sfeclă roşie. Culoarea galben 
se obținea din frunze de dud, coji de ceapă, flori de sunătoare şi rostopască. Verdele era extras 
din coji de nucă, din fierturi de dentiță, pelin sau troscot, iar negrul din fructe de soc, răchită, 
sânger sau oțetar (Fig. 12).

Cea de-a doua etapă a proiectului este una practică. Sunt desfăşurate ateliere de 
lucru în cadrul cărora sunt aplicate noțiunile teoretice deprinse. Atelierele pe care le-am 
organizat de-a lungul celor 4 ani de proiect sunt: Lingurile vesele, Cusături populare, 
Costumul popular şi Să țesem ca bunica.

În cadrul atelierului Lingurile vesele, copiii au pictat cu acuarele linguri de lemn. 
Motivele surprinse au fost, în special, cel al florii şi al fluturelui. În acelaşi timp, cei mici au 
primit informații despre tipul de lemn ales de meşterii populari pentru a realiza lingurile 
şi au fixat, prin joc, noțiunile teoretice dobândite în prima parte a proiectului (ex. „Din ce 
plantă întâlnită prin grădini şi parcuri se extrage cel mai aromat parfum?”, „Ce plantă se cul-
tivă pe câmp, dealuri şi grădini şi se întrebuinţează în industria alimentară şi farmaceutică?” 
etc.) (Fig. 13). 

Atelierul Cusături populare a propus copiilor realizarea unor mici şervețele cusute 
şi a unor felicitări având ca temă floarea, aşa cum apare în broderia populară teleormăneană. 
Pe bucăţi de etamină şi pe cartoane, cei mici au cusut, în diferite puncte de cusături tradiţio-
nale, flori şi frunze stilizate. De asemenea, au fixat, prin joc, noțiunile teoretice dobândite în 
prima parte a proiectului (ex. „Care sunt florile pe care femeile din Teleorman le-au brodat pe 
ii, cămăşi şi ştergare?”, „De ce coseau femeile flori pe veşmintele lor?” etc.) (Fig. 14).

În cadrul atelierului Costumul popular s-au realizat din carton şi pânză, folosind 
tehnicile decupajului şi colajului, felicitări cu fetițe şi băieți îmbrăcați în costume populare. 
Copiii au decupat din pânză albă, roşie şi neagră principalele componente ale costumului 
popular – ie, cămasă, boscele, pantaloni, cojocele, basmăluțe şi pălăriuțe – pe care le-au lipit 
pe o pânză de sac şi pe un carton şi le-au decorat cu motive populare. Şi la acest atelier am 
fixat, prin joc, informațiile primite (ex. „Ce este vița-de-vie, unde se cultivă şi pe ce tip de 
cămăşă este brodată?”, „Ce simbolizează floarea de crin cusută pe ie?” etc.) (Fig. 15).

Atelierul Să țesem ca bunica a avut ca scop principal deprinderea unui meşteşug stră-
vechi – țesutul – şi a tehnicii de obținere şi alăturare a culorilor. Copiii şi-au testat răbdarea 
şi îndemânarea în realizarea, la gherghef, a unor covoraşe pentru camera lor sau a păpuşilor. 
Cei mici şi-au manifestat în mod deosebit interesul pentru tehnica obținerii culorilor din 
extracte de plante (Fig. 16). 

Concluzii

Cei patru ani de derulare cu succes a proiectului „Ştiință, artă, tradiție – Flora şi fauna 
teleormăneană în meşteşugul popular” ne îndreptățesc să spunem că acesta şi-a atins scopul 
pentru care a fost organizat.

Pe lângă dobândirea unor noţiuni noi, atelierul a favorizat un mediu de învăţare 
interactiv şi incitant. Copiii au fost extrem de interesaţi şi încântaţi de informaţiile, mate-
rialele primite şi de tehnicile de lucru aplicate şi au pus foarte multe întrebări referitoare la 
natură şi la ceea ce oferă ea omului.Totodată, noi credem că prin modalitatea de derulare a 
acestui proiect am reuşit să dezvoltăm capacitatea celor mici de a stabili conexiuni de limbaje 
explicative menite să spargă graniţele dintre disciplinele şcolare şi i-am făcut să înţeleagă o 
etapă din evoluţia vieţii omului şi a relaţiei lui cu natura.
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SCIENCE, ART, TRADITION – FLORA AND FAUNA FROM 
TELEORMAN COUNTY IN POPULAR CRAFTS 

(Abstract)

The Teleorman County Museum has carrying out since 2015 an interdisciplinary educational project 
for pupils from primary and middle school entitled “Science, Art, Tradition – Flora and fauna from Teleorman 
in popular crafts”. Through this project we intend to demonstrate the close connections that exist between 
different sciences/disciplines, to discover to the childrens their secrets, to correlate the languages of the 
different disciplines and to apply the acquired knowledge in practice. The areas concerned are the natural 
sciences (biology, zoology), ethnography and folk art.
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Fig. 1: Vizită ghidată în expoziția „Aspecte etnografice teleormănene”
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Fig. 2–11: Aspecte din prezentarea PowerPoint
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Fig. 12: Meşteşugul vopsitului cu plante Fig. 13: Atelierul Lingurile vesele

Fig. 14: Atelierul Cusături populare Fig. 15: Atelierul Costumul popular

Fig. 16: Atelierul Să țesem ca bunica
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Rezumat:
Campania de comunicare „Ziua Polenizatorilor” a fost concepută în anul 2018 cu scopul de a 

micşora distanța dintre ştiință şi societate şi de a mobiliza oamenii pentru a ajuta şi a lua parte activ 
la protecția polenizatorilor (Györfy, 2019). 

În cadrul campaniei „Ziua polenizatorilor”, Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului 
Județean Mureş a desfăşurat, la Tofalău – județul Mureş, în cadrul unei tabere şcolare organizate de 
Librăria Kobak, o activitate de pedagogie muzeală având ca subiect polenizatorii.

În cadrul activității muzeale, s-au folosit următoarele metode didactice: învățarea prin 
descoperire şi metode specifice pedagogiei experimentale. Scopul scontat a fost de a informa copiii 
despre importanța şi protecția polenizatorilor şi de a-i forma pentru a deveni, în timp, promotori ai 
unui trai mai bun pe planetă.

Introducere

Astăzi, în lumea întreagă, există un scepticism mare față de cercetarea ştiințifică. 
De exemplu, dintr-un studiu al Comisiei Europene reiese că 58% dintre cetățenii Uniunii 
Europene consideră că nu se pot încrede în munca oamenilor de ştiință, deoarece ei nu 
pot să rămână independenți de afaceri, iar 61 % dintre oameni cred că oamenii de ştiință 
ar trebui să investească mult mai multă energie în comunicarea rezultatelor cercetărilor 
proprii (European Comisson, 2010). Din cifre reiese că oamenii nu mai au atâta încredere 
în ştiință, decât au avut acum 50 de ani, sau chiar şi cu 20 de ani înainte, şi consideră că, 
în lumea comunicării globale, societatea nu este bine informată în legătură cu cercetările 
recente. Din aceste date, rezultă că există o foarte mare prăpastie între specialişti şi socie-
tatea noastră.

Dispariția polenizatorilor devine pe zi ce trece o problemă tot mai gravă (Hallman, et 
al., 2017) şi datorită faptului că în mass-media se produc multe dezinformări sau aşa zise 
fakenews-uri, care produc frică şi ignoranță în societatea noastră.

Materiale şi metode

Campania de comunicare „Ziua Polenizatorilor” a fost concepută în anul 2018 cu scopul 
de a micşora distanța între ştiință şi societate şi de a mobiliza oamenii pentru a ajuta şi a lua 
parte activ la protecția polenizatorilor (Györfy, 2019). 

Polenizarea este un proces vital pentru plante, în urma căruia rezultă fructele şi 
semințele. Polenizarea este vitală şi pentru agricultură şi pentru economia globală (Gallai, et 
al., 2009, Kremen, et al., 2002, şi Garibaldi, et al., 2013). Se ştie că circa 84% dintre plantele 
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folosite în agronomie, în țările Uniunii Europene, sunt entomofile, adică au nevoie de insecte 
pentru a produce fructe (Williams, 1994).

În anii anteriori, speciile de insecte au început să dispară cu o viteză mare (Hallman, 
et al., 2017). Abundența lor a scăzut atât de mult, încât agricultorii cumpără bondari, plă-
tesc apicultorii pentru a poleniza plantațiile sau sunt nevoiți să facă polenizare manuală 
(McGregor, 1976 şi Sumner & Boriss, 2006).

Ziua Polenizatorilor a fost iniţiată în anul 2018 de către subsemnata şi de către pro-
fesorul coordonator dr. Vásárhelyi Tamás, ca subiect al temei de disertație în specializarea 
Comunicarea științelor naturale la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Această zi a 
fost introdusă pentru a implementa modalitățile de protecție a polenizatorilor şi de a educa 
societatea cu privire la rolul albinelor sălbatice în agricultură şi economie (Györfy, 2019).

Campaniile de comunicare (şi de marketing) sunt bine cunoscute de către companii 
mari (ex. Coca Cola), partide politice (campanii electorale) sau chiar şi de către ONG-uri, 
cum ar fi Greenpeace. Au tematici diverse, obiective diferite, dar ca şi metode se aseamănă 
foarte mult. Campaniile de succes sunt bine gândite şi pregătite. 

Prin campania „Ziua Polenizatorilor, 10 martie” ne-am propus să prezentăm faptul 
că succesul nu depinde numai de bani şi de numele instituției din spatele acțiunii. Dacă 
acțiunea are un program bine structurat şi este bine condusă, poate să ajungă la oamenii 
vizați şi poate să-şi atingă scopul propus.

În anul 2018, au participat la acțiune 24 de organizații, şi aproximativ 2600–3000 de 
persoane din Ungaria şi România (Györfy, 2019). În anul 2019, campania de comunicare nu 
a mai fost atât de agresivă, ca în 2018, dar au participat totuşi cel puțin 10 organizații (W1).

În cadrul campaniei „Ziua polenizatorilor”, Secția de Ştiințele Naturii din cadrul 
Muzeului Județean Mureş a organizat, la Tofalău – județul Mureş, în data de 6 august 2019, 
în cadrul unei tabere şcolare organizate de Librăria Kobak, o activitate de pedagogie muzeală 
având ca subiect polenizatorii.

Scopul activității a fost de a le dezvolta copiilor spiritul de observație şi grija pentru 
natură, pentru mediul înconjurător.

Activitatea a fost structurată pe două strategii pedagogice: învățarea prin descoperire 
şi metode specifice pedagogiei experimentale. Un copil, atunci când învață prin descope-
rire, caută în mod activ o soluție la problema respectivă. Copilul va folosi experiențele şi 
cunoştințele anterioare, pentru a afla răspunsul la problema în discuție, într-o nouă abor-
dare. De asemenea, pune întrebări, experimentează şi face studii (Svinck, 1998). Metodele 
specifice pedagogiei experimentale sunt mai des folosite în programe extracurriculare sau în 
„life long learning”. În acest caz, memorizarea şi învățarea se fac prin experiențe personale 
(Breunig, 2005).

Activitatea, a fost proiectată pe baza planului de activitate conceput şi implementat pe 
parcursul proiectului „Ziua polenizatorilor” şi a fost planificată pe competențele specifice 
prezentate în curriculum-ul clasei de biologie. În cadrul programului, sunt utilizate metode 
pedagogice diverse, începând de la activități frontale, în cadrul învățării prin descoperire, 
până la metode specifice pedagogiei experimentale. De asemenea, au fost utilizate materiale 
didactice vizuale, auditive şi chiar gustative. 

Descrierea activităților:
La activitatea desfăşurată în curtea unei grădinițe, au participat 27 de copii cu vârste 

cuprinse între 5–8 ani.
Programul a fost structurat în trei etape:
Etapa I – Introducerea în temă (precizarea faptului că plantele, spre deosebire de 

animale, nu pot porni la drum pentru a găsi un partener de împerechere – ele au nevoie 
să fie polenizate; evidențierea importanței insectelor şi, în mod special, a albinelor pentru 
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umanitate şi necesitatea protejării acestora, dar şi a altor polenizatori; frica de albine (api-
fobia), frica de viespi şi modalitățile de combatere a acestor zoofobii. 

Etapa a II-a – Cunoașterea semnificației dansului albinelor.
Etapa a III-a – Atelier pedagogic: construirea unor „hoteluri” pentru albine sălbatice, 

din materiale reciclabile.

Etapa I
S-a pregătit un coş în care s-au aşezat roadele mai multor specii de plante: fructe şi 

legume, în felul următor: pe fundul coşului s-au aşezat roadele unor specii de plante pole-
nizate cu ajutorul vântului (polenizare anemofilă) – deci care nu au nevoie să fie polenizate 
de către insecte: albine, fluturi, bondari, iar peste acestea s-au aşezat roadele unor specii de 
plante care au nevoie să fie polenizate de către insecte (polenizare entomofilă): mere, pere, 
cireşe, roşii, ardei, castraveți, dovleac, pepene, floarea soarelui. Apoi, s-a acoperit coşul cu o 
pânză (Fig. 1).

Copiii au fost îndemnați să scoată din coş un fruct sau o legumă, de sub pânză, deci fără 
a putea vedea ce anume scot de acolo. După această activitate, în coş au rămas doar roadele 
speciilor de plante care nu au nevoie să fie polenizate de către insecte (Fig. 2).

Copiilor li s-a explicat rolul important al albinelor sălbatice în producerea hranei oame-
nilor. Li s-a prezentat procesul de polenizare, folosind fişe de lucru. Li s-au precizat perico-
lele produse de oameni animalelor polenizatoare, prin agricutură excesivă, fapt care a dus la 
polenizare manuală în China. S-a tras concuzia că albinele au nevoie de ajutor şi că fiecare 
dintre noi, indiferent de vârstă (chiar şi cei mai mici dintre noi), putem contribui la amena-
jarea locurilor de creştere a acestor animale (Lerman, et al., 2018) (Fig. 4.).

În a doua etapă a activității, copiilor li s-a prezentat dansul albinei melifere europene, 
folosind metode specifice pedagogiei experimentale şi fişe de lucru. 

Cu ajutorul unei fişe de lucru, copiii au putut vizualiza şi imita, în grupuri, dansul albi-
nelor (Fig. 5, Fig. 6).

Apoi, copiii au fost împărțiți în grupe. Fiecare grupă de copii a primit o coardă şi a fost 
îndemnat să identifice o plantă cu flori, în curte. Scopul secvenței de lucru a fost de a imita 
dansul albinelor, prin aşezarea şi direcționarea corzii, în sensul dorit, pe pământ; copiii au 
dansat apoi pe coardă (Fig. 7).

A treia etapă a activității a constat în identificarea soluțiilor pentru protejarea acestei 
specii de insecte. Copiii au fost îndrumați să confecționeze, din materiale reciclabile (fla-
coane, cutii de conserve, ziare) adăposturi pentru animale, numite, generic, hoteluri. Fiecare 
copil a confecționat câte un astfel de hotel şi a fost sfătuit să îl monteze acasă (în curte sau în 
balcon), pentru a sprijini procesul de reproducere al albinelor (Fig. 8).

Concluzii

Pe parcursul activității, copiii au identificat soluții pentru rezolvarea unei probleme 
ecologice globale şi au fost îndemnați să se implice activ în protejarea albinelor sălbatice. 

Activitatea şi-a atins scopul propus, acela de la informa copiii despre importanța şi 
protecția polenizatorilor şi de a-i forma pentru a deveni, în timp, promotori ai unui trai mai 
bun pe planetă. 
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THE CULTURAL BENEFIT OF AN EDUCATIONAL PROGRAM 
WITHIN THE PROJECT “THE DAY OF POLLINATORS” 

(Abstract)

Pollinator decline starts to be a more troublesome fact. (Gallai, et al., 2009, Kremen, et al., 2002 and 
Hallman, et al., 2017). The „Pollinator Day” campaign was launched in 2018, with the idea to reduce the gap 
between science and people, and also to mobilize people for protecting the pollinators. (Györfy, 2019). 

The Natural History Museum in Tîrgu Mureş has participated in this campaign in 2019. We organised a 
museum pedagogical activity about pollinators for “Kobak” library’s children camp in Tofalău. 

The activity was built on the methods of experimental pedagogy and also of discovery learning. The aims 
were to inform children about the importance of the pollinators and to teach them how to love and how to take 
actively part in the protection of our environment.
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Fig. 1: Etapa I – Ce este în coş? 

Fig. 2: Etapa I – Ce scoatem din coş? 
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Fig. 3: Etapa I – Viespi sau albine? De ce să nu ne temem de albine? 

Fig. 4: Etapa I – Ce este polenizarea? 
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Beneficiul cultural al unui program educativ în cadrul proiectului „Ziua polenizatorilor” 

Fig. 5. Etapa a II-a – Dansul albinelor

Fig. 6. Etapa a II-a – Învățarea prin joc – dansul albinelor (explicații) 
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Fig. 7. Etapa a II-a – Învățarea prin joc – dansul albinelor

 

Fig. 8 – Etapa a III-a – Atelier de lucru – etapele confecționării hotelurilor pentru albine
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Rezumat
Activitatea „Pisica”, a fost organizată în cadrul Programului de pedagogie muzeală „Şcoala de 

vară la muzeu”, în luna iulie 2018 şi a fost dedicată Zilei internaționale a pisicii, celebrată în fiecare 
an, pe data de 8 august.

Activitatea a urmat structura activităților de pedagogie muzeală desfăşurate de Secția de 
Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş: o videoproiecție şi un atelier de pedagogie 
muzeală, ambele constituindu-se în suporturi didactice ale activității.

Ineditul activității a constat în utilizarea, pe lângă modelele didactice consacrate deja pentru 
acest tip de activități derulate de Secția de Ştiințele Naturii, a unui model didactic... viu – o pisică din 
rasa europeană.

Introducere

Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureş a demarat, începând cu 
anul 2010, Programul de pedagogie muzeală „Şcoala de vară la muzeu”, dedicat publicului 
cel mai numeros şi fidel al Muzeului, copiii şi elevii.

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.

Considerăm că ne-am atins obiectivul principal: crearea, promovarea şi consolidarea 
unei imagini şi nu a unui produs, crearea unui brand, transformând copiii, elevii şi însoțitorii 
lor (părinți, bunici, frați mai mari) în parteneri, colaboratori şi prieteni ai muzeului [2]. 

Activitatea „Pisica” a fost organizată în cadrul Programului de pedagogie muzeală „Şcoala 
de vară la muzeu”, în data de 13 iulie 2018 (Fig. 1) şi a fost dedicată Zilei internaționale a pisicii.

Ziua internațională a pisicii este celebrată în fiecare an pe data de 8 august, începând din 
anul 2002 şi a fost propusă de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW) şi 
alte grupuri pentru drepturile animalelor [8].

Ziua internațională a pisicii este dedicată unuia dintre cele mai populare animale de 
companie din lume, pisica. 

Puțin istoric

Legătura dintre om şi pisică este veche, de peste 9000 de ani.
În Egiptul Antic, pisica a fost divinizată. Exportul de pisici era interzis, iar uciderea 

unei feline se pedepsea cu moartea. După moarte, pisicile erau mumificate şi îngropate în 
gropi sacre, deseori cu provizii de şoareci mumificaţi. La moartea pisicii se ţinea doliu, toată 
familia îşi rădea sprâncenele şi plângea. 

În Evul Mediu, s-a schimbat relaţia dintre om şi pisică: tendinţele religioase şi superstiţiile 
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au făcut ca acestea să fie asociate vrăjitoriei şi diavolului, fiind exterminate, numărul acestora 
scăzând drastic. 

La începutul secolului al XIX-lea, a luat avânt creşterea pisicilor, mai ales a celor de rasă. 
În prezent, pisica reprezintă animalul de companie perfect [7].

Materiale şi metode

Activitatea fost organizată în Sala de activități de pedagogie muzeală din Clădirea 
secundară a Muzeului, dotată cu mobilier destinat acestui gen de activități şi, mai nou, cu 
tablă magnetică interactivă. 

Scopul activității „Pisica” a fost cunoaşterea unui mamifer carnivor, conservat în colecția 
ştiințifică de mamifere a Muzeului – pisica sălbatică europeană, precum şi a altor mamifere 
din aceeaşi familie. 

Competențele specifice urmărite de Muzeu, au fost cele specifice pentru disciplina 
„Zoologie”, din programa pentru gimnaziu:

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

mului la mediu;
– utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare.
Au fost utilizate cu predilecție metode activ-participative, precum: conversația euristică, 

învățarea prin descoperire, problematizarea, învățarea cu ajutorul modelelor, jocul de rol.
Activitatea a urmat structura activităților de pedagogie muzeală desfăşurate de Secția 

de Ştiințele Naturii: o videoproiecție şi un atelier de pedagogie muzeală, ambele constitu-
indu-se în suporturi didactice ale activității.

Videoproiecția „Pisica” a fost structurată astfel: 
– prezentarea semnificației Zilei internaționale a pisicii; 
– istoricul legăturii dintre om şi pisică; 
– încadrarea sistematică a pisicii în grupul mamiferelor carnivore şi prezentarea carac-

terelor mai importante ale mamiferelor, considerate superioare tuturor celorlalte grupe de 
animale (vertebrate patrupede, homeoterme, al căror corp este acoperit cu păr, iar puii sunt 
hrăniți cu lapte);

– alcătuirea corpului reprezentanților familiei Felidae (aici s-a insistat pe prezentarea 
dentiției, respectiv a carnasierelor); locomoția (animale digitigrade – calcă pe degete); 

– hrănirea; 
– reproducerea felidelor; 
– noțiuni de etologie; 
– prezentarea unor genuri din familia Felidae: genul Lynx (râşi) – prezentarea a 4 

specii: Lynx canadensis, bobcat (Lynx rufus), caracalul (Lynx caracal), cu accent pe râsul 
carpatin (Lynx lynx), ocrotit în România; genul Felis (pisici) – prezentarea a 13 specii: 
pisica cu picioare negre (Felis nigripes), pisica de deşert (Felis margarita), pisica de stepă 
(Felis manul), servalul sau pisica-tigru (Felis serval), pisica leopard (Felis bengalensis), pisica 
pătată (Felis rubiginosa), pisica pescar (Felis viverina), pisica cu capul turtit (Felis planiceps), 
pisica marmorată (Felis marmorata), pisica aurie (Felis temminckii), pisica jaguarundi (Felis 
yagouaroundi), leul de munte sau puma (Felis concolor), cu accent pe pisica sălbatică euro-
peană (Felis silvestris), ocrotită în România; genul Panthera (pisici mari) – prezentarea a 
4 specii: jaguarul sau tigrul american (Panthera onca), leopardul (Panthera pardus), tigrul 
(Panthera tigris) şi leul (Panthera leo) – cu precizarea faptului că leul este cel mai puternic 
mamifer carnivor, situându-se în vârful piramidei trofice (consumator de gradul II sau III), 
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neavând duşmani naturali, în afară de om şi, într-o oarecare măsură, câinii sălbatici africani; 
genul Acionyx – cu prezentarea ghepardului, pentru recordul deținut; deține supremația în 
privința vitezei cu care poate alerga: pe distanțe mici atinge viteza de 112 km/ oră (Fig. 2);

– pisica domestică (Felis catus): origine, domesticire, duşmani naturali; rase: rasa 
Europeană, rasa Albastru de Rusia, rasa Abisiniană, rasa Angora turcească, rasa Birmaneză, 
rasa Norvegiană de pădure, rasa British Shorthair, rasa Persană, rasa Ragdoll, rasa Siameză, 
rasa Europeană (cu specificarea faptului că aceasta este una dintre cele mai vechi, cele mai 
răspândite şi cele mai pure rase de pisici);

– iarba mâței (Nepeta cataria): conține nepelactonă (ulei volatil), cu aromă puternică 
de lămâie, care îi produce pisicii o stare de euforie, care durează circa 10 minute;

– muzee cu şi despre pisici: Muzeul American al Casei Pisicilor (Sylva, Carolina de 
Nord) – în apropierea muzeului se află şi un adăpost pentru pisicile fără stăpân; Muzeul din 
Kutking (Malaezia); Muzeul din Minsk (Belarus).

Atelierul de pedagogie muzeală
S-au folosit următoarele resurse materiale:
– aparatură audio-video: laptop, tablă magnetică interactivă;
– suporturi de prezentare: ecran de proiecţie, flip-chart, tablă;
– materiale tipărite: fişe de lucru;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase zoologice, determinatoare etc.
– materialelor necesare construirii căsuței pisicii: cutie din carton, hârtie creponată, 

vopsea, foarfeci, cutter, perforatoare, hârtie colorată etc.
S-au folosit următoarele modele didactice:
– bunuri culturale mobile din colecția muzeului: pisică sălbatică naturalizată, şoareci, 

iepure de câmp, lup, vulpe (Fig. 3).
– pisică domestică vie – motanul Leopoldo (Fig. 4).
– fişe de lucru, reprezentând:
– imagini ale animalelor în mediul de viață: s-au utilizat 12 imagini ale unor pisici din 

genul Felis, prezentate în videoproiecție: pisica cu picioare negre, pisica de deşert, pisica de 
stepă, servalul, pisica leopard, pisica pătată, pisica pescar, pisica cu capul turtit, pisica mar-
morată, pisica aurie, pisica jaguarundi şi puma;

– imagini reprezentând blana unor animale (jaguar, leopard, tigru), pentru observarea 
desenelor de pe blană (rozetele jaguarului şi leopardului şi dungile tigrului) (Fig. 5).

– căsuța unei pisici domestice (construirea unei căsuțe pentru pisici, din diferite 
materiale, inclusiv reciclabile, pentru încurajarea adopțiilor de pisici abandonate) (Fig. 6).

– reconstituiri ale unor feline (din pluş şi mulaje din plastic), pentru obser-
varea alcătuirii corpului felinelor, cu accent pe caracterele de diferențiere: „favoriții” râsului, 
precum şi smocurile negre de păr din vârful urechilor; rozetele de pete negricioase ale leopar-
dului; dungile negre ale tigrului; coama leului (Fig.). 

Pentru atelierul de pedagogie muzeală, s-au utilizat mai multe strategii didactice. 
Copiii au putut observa alcătuirea generală a unei feline, utilizând modele didactice: 

pisica sălbatică naturalizată, din colecția muzeului; fișe de lucru reprezentând 12 imagini ale 
unor pisici din genul Felis şi imagini reprezentând blana unor feline – leopard, jaguar, tigru 
(pentru observarea desenelor caracteristice de pe blană fiecărei specii); reconstituiri ale unor 
feline (din pluş şi mulaje din plastic). 

Ineditul acestui atelier a constat în utilizarea unui model didactic viu: o pisică din rasa 
europeană. Copiii au putut să îl mângâie pe motanul Leopoldo şi să îl studieze: au putut să 
observe caracterele principale ale felinelor (utilizând nu doar simțul vizual, ci şi pe cel tactil): 
blana moale, cu părul întins, curată – pentru că o ling şi o curăță cu limba şi cu labele; corpul 
suplu, musculos, cu pieptul puternic, capul rotund şi gâtul scurt; dentiția: cei 30 de dinți şi 
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carnasierele; mustățile; membrele: cele anterioare cu câte 5 degete, cele posterioare cu câte 
4 degete, ghearele retractile (aici li s-a menționat faptul că, dintre feline, doar ghepardul are 
ghearele semiretractile).

Apoi, copiii au fost îndemnați să aranjeze cele 12 specii de pisici din genul Felis, în 4 
grupe, în funcție de continentul pe care trăiesc: Africa, Asia şi America, utilizând cunoştințele 
dobândite în urma derulării videoproiecției „Pisica”, precum şi pe baza cunoştințelor din 
experiențele anterioare.

În etapa următoare, copiii, familiarizați deja cu caracterele generale ale mamiferelor, au 
vizitat expoziția de bază a Muzeului şi au identificat mamifere din mai multe grupe: mamifere 
terestre: vulpe, lup; acvatice: bizam; mamifere zburătoare: lilieci; mamifere galericole: cârtița.

A patra parte a atelierului a constat în confecționarea unei căsuțe din carton pentru motanul 
Leopoldo, pe care copiii au pictat-o, au ornat-o cu floricele şi i-au confecționat şi un gard.

Activitatea „Şcoala de vară la muzeu” (ediţia a IX-a) a beneficiat de circa 10 menţionări 
în cotidiene, periodice, posturi TV-radio (circa 700 de vizualizări), în condiţiile în care nu 
au putut fi epuizate toate sursele media cu număr complet de accesări sau vizionări (Tabel, 
Fig. 7).

Activitatea „Pisica” a fost promovată şi pe site-ul de socializare Facebook al Secţiei de 
Ştiințele Naturii, înregistrând circa 100 de like-uri.

Tabel: Tablou general al vizibilității activității Școala de vară la muzeu (ediţia a IX-a) 

în cadrul comunității:
Nr. crt. Cotidianul / periodicul / postul TV – Radio Vizualizări

1 http://www.muzeumures.ro/ ?
2 https://www.facebook.com/muzeul.judetean.mures ?
3 https://www.facebook.com/muzeulde.stiintelenaturii 100

4
http://www.zi-de-zi.ro/2018/06/27/scoala-de-vara-la-muzeu-continua/

Școala de vară la Muzeu continuă
(27 iunie 2018)

155

5

https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-muzeal/targu-mures-
program-de-pedagogie-muzeala-scoala-de-vara-la-muzeu-la-sectia-

de-stiintele-naturii-din-cadrul-muzeului-judetean-mures/
Târgu-Mureş: Program de pedagogie muzeală „Școala de vară la muzeu” 

la Secţia de Știinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş
(6 iulie 2018)

?

6

https://www.punctul.ro/programul-de-pedagogie-
muzeala-scoala-de-vara-la-muzeu/

Programul de pedagogie muzeală „ȘCOALA DE VARĂ LA MUZEU”
(26 iunie 2018)

?

7

https://www.punctul.ro/programul-de-pedagogie-
muzeala-scoala-de-vara-la-muzeu–2/

Programul de pedagogie muzeală „ȘCOALA DE VARĂ LA MUZEU”
(12 iulie 2018)

?

8

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/06/26/comunicat-
de-presa-muzeul-judetean-mures–17–40–31

Programul de pedagogie muzeală ‚ȘCOALA DE VARĂ LA MUZEU’
(26 iunie 2018)

?

9

https://www.punctul.ro/elevii-targumureseni-fascinati-de-
pisica-la-muzeul-de-stiintele-naturii-tirgu-mures/

Elevii târgumureşeni, fascinați de Pisică la Muzeul 
de Știinţele Naturii Tîrgu Mureş

(13 iulie 2018)

?

10
Antena 1 Tîrgu Mureş

Pisica
(13 iulie 2018)

500

Total  755
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Concluzii 

Prin activitatea desfăşurată, muzeul şi-a atins scopurile propuse: creşterea vizibilității 
muzeului în comunitate, valorificarea patrimoniului muzeal, accesul la colecțiile muzeului. 
De asemenea, a trezit în elevii participanți dragostea şi grija pentru animale. 

În acest sens dorim să redăm o opinie a unei fetițe participante la activi-
tate: „Mi-a plăcut extrem de mult la Muzeu, aş vrea tare mult să am şi eu o pisică 
acasă”, a spus Maria, o fetiță prezentă la atelier (sursa: https://www.punctul.ro/
elevii-targumureseni-fascinati-de-pisica-la-muzeul-de-stiintele-naturii-tirgu-mures/).
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MUSEUM PEDAGOGY ACTIVITY „THE CAT”
(Abstract)

The activity “The cat” was organized within the museum’s pedagogy program, “Summer school at the 
museum”, which took place in July 2018 and was dedicated to the International Cat Day, celebrated every year, 
on August 8th.

The activity followed the structure of the other pedagogy activities carried out by the Natural Sciences 
Museum, part of Mureş County Museum: a video projection and a museum pedagogy workshop.

The novelty brought up by this particular activity was the use, in addition to the other educational models 
already established for this type of activities, of a real life didactic model: a cat of European breed.
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Fig. 1: Afişul programului Fig. 2: Videoproiecție
 

 
Fig. 3: Pisică sălbatică naturalizată (model didactic)

 
Fig. 4: Motanul Leopoldo (model didactic viu)
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Fig. 5: Fişe de lucru: modele didactice
https://ro.pinterest.com 
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Fig. 6: Confecționarea căsuței motanului Leopoldo (model didactic)

 

 
Fig. 7: Interesul manifestat de mass-media
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