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ŞCOALA ŞI MUZEUL – FACTORI INSEPARABILI
ÎN PROCESUL EDUCATIV
Monica Ioana DUMITRU
Direcţia Patrimoniu Cultural, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
B-dul Unirii, nr. 22, Sector 3, RO–030833 Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă complementaritatea dintre nevoile educaţiei
în general şi programele educative ale muzeelor din ultimii ani, prin exemple concrete de bună practică.
Metoda folosită a fost analizarea lucrărilor prezentate în cadrul Seminarului Naţional de Educaţie
Muzeală, pe care-l organizez anual în calitate de consilier în cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural din
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Concluzia a fost că evoluţia acestor programe educative
a fost spectaculoasă şi strâns legată de nevoile culturale ale societăţii, dar în principal ale şcolii.
Colaborarea dintre şcoală şi muzeu a devenit o necesitate, în condiţiile în care, statistica arată
că şcoala din România, ca toate celelalte instituţii culturale, a întâmpinat anumite probleme specifice
crizei economice.
Astfel, am considerat ca fiind foarte important faptul că muzeele au promovat o serie de programe
educative, care vin în întâmpinarea şcolii în încercarea de a remedia lipsurile generate de aceste probleme.
Tendinţele programelor de educaţie muzeală din ultimii doi ani au vizat în principal lărgirea
ariei de adresabilitate, prin includerea în publicul ţintă a unor categorii noi: vârstnicii şi persoanele
cu dizabilităţi. De asemenea, s-a observat o mai bună colaborare între şcoală şi muzeu, prin faptul
că muzeele au conceput lecţii atractive pentru elevi, iar oferta expoziţională s-a dezvoltat mult în
zona caselor memoriale ale scriitorilor, aceste programe fiind o completare firească a lecţiilor din
programa şcoalară şi un îndemn la citit adresat elevilor şi tinerilor.

Introducere
Se ştie că muzeele sunt oglinda realităţilor sociale ale unei ţări. Acest lucru a
fost observat de Nicolae Iorga încă din anul 1934, când la finalul unei conferinţe
pe care a intitulat-o Ce sunt azi muzeele noastre, a dat următoarea recomandare: „Să nu
luăm în uşor sarcini ca aceea a muzeelor. Cînd se tot vorbeşte de puterea din jos în sus, nu
strică să se coboare asupra ei şi ceva care să vie cît de mai sus.” [3]
În prezent muzeele unui stat iau pulsul societăţii şi reflectă starea de „sănătate” a societăţii
respective, fiind o vie ilustrare a realităţilor cotidiene. Urmărind tendinţele programelor de
educaţie muzeală, în special prin monitorizarea lucrărilor prezentate în cadrul Seminarului
Naţional de Educaţie Muzeală, am observat că, ceea ce a adus în prim plan anul 2011, în
domeniul educaţiei muzeale, este în primul rând o nouă orientare în ceea ce priveşte publicul
ţintă, spre vârstnici şi persoane cu dizabilităţi. Această orientare s-a păstrat şi în cursul anului
2012, s-a definit şi s-a structurat mai clar printr-o serie de programe ample. De asemenea,
muzeele au sesizat necesitatea unei mai bune coordonări a programelor educative cu programa
şcolară şi, în acest sens, au realizat lecţii pentru completarea şi diversificarea cunoştinţelor
primite în şcoală, dar şi proiecte menite să deschidă gustul elevilor pentru lectură.
La începutul secolului al XX-lea, preotul şi profesorul de pedagogie Toma Chiricuţă,
ajunsese la părerea că, gândirea pedagogică a lui Mihai Eminescu se întemeia pe patru idei
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fundamentale: 1) învăţământul trebuie să fie adaptat naturii copilului şi, pentru aceasta, el
trebuie să fie intuitiv, afectiv şi activ; 2) disciplina şi, în general, atmosfera morală a şcolii
sunt elemente esenţiale în educaţia făcută prin învăţământ; 3) învăţătorul, în special, şi
educatorul, în general trebuie să fie personalităţi bine pregătite şi suficient preţuite din
partea statului şi a societăţii; 4) organizarea temeinică a şcolii este un lucru esenţial [1].
În prezent, conform raportului de cercetare Administrare şi practici lipsite de integritate
în şcoală, elaborat de Centrul Educaţia 2000+ în cadrul proiectului Dreptul la bună
administrare şi combaterea micii corupţii de la nivelul şcolilor. Acţiuni la Firul ierbii, finanţat
de Uniunea Europeană, percepţia tuturor celor cu care s-a discutat este că, în România,
educaţia se găseşte într-o continuă scădere calitativă. Viciile de sistem, lipsa de viziune,
influenţa nefastă a politicului, carenţele organizatorice la toate nivelurile, suprapuse peste
o societate săracă şi care pare că şi-a pierdut modelele valorice, toate acestea contribuie la
degradarea educaţiei în şcoli. Nu putem să garantăm cu exactitate ştiinţifică faptul că este
adevărul absolut, dar cel puţin aşa au spus puţin peste o sută de profesori, elevi şi părinţi care
au participat voluntar la o discuţie despre şcoală, în acest proiect [8].
Având în vedere aceste considerente, care definesc starea de lucruri prezentă în
activitatea a doi factori educaţionali distincţi, muzeul şi şcoala, vom încerca să surprindem
câteva aspecte din inevitabila legătură care s-a stabilit între aceştia, prin acţiuni ale muzeelor
venite în sprijinul şcolilor.
O nouă tendinţă în educaţia muzeală
Până de curând termenul de educaţie muzeală ne purta cu gândul către generaţia tânără,
ca principală beneficiară a acestui tip de programe, împărţită riguros pe grupe de vârstă,
începând de la 3–4 ani până la elevi şi studenţi, deoarece constatăm că cele adresate adulţilor
sunt rare. Probabil că specialiştii în educaţie muzeală evitau să se adreseze adulţilor, datorită
cerinţelor mai mari ale acestei categorii de public. Necesitatea atragerii unui public cât mai
numeros şi mai variat în rândul beneficiarilor acţiunilor muzeale a determinat muzeele să
identifice şi alte categorii cărora să-şi adreseze oferta educativă, cum ar fi adulţii şi persoanele
în vârstă. În ceea ce priveşte includerea acestei noi categorii în rândul publicului ţintă al
muzeelor, ea vine firesc în contextul în care 2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi
al solidarităţii între generaţii.
Astfel, folosind diverse abordări ale învăţării, în special cele adresate persoanelor
adulte, dar şi cele în care sunt implicate aceste persoane ca formatori, muzeele au descoperit
că au posibilitatea să folosească cunoştinţele persoanelor de vârsta a doua şi a treia pentru a
realiza programe, atât pentru tineri, cât şi pentru adulţi şi persoane în vârstă. Sursa aceasta
de informaţii se va dovedi inepuizabilă, iar programele au un dublu beneficiu, deoarece îl
ajută atât pe cel format, cât şi pe formator, care-şi va găsi utilitatea în rândul comunităţii şi
va avea un sens şi o motivaţie nouă în viaţă, depăşind în acest fel anumite neplăceri datorate
vârstei. Aşa cum în anii trecuţi observam că voluntarii au devenit o importantă resursă
umană pentru muzee, constatăm şi acum că specialiştii din muzee au sesizat la momentul
oportun faptul că resursa informaţională constând în persoanele de vârsta a treia a devenit
una foarte importantă şi utilă, pentru că sprijină învierea unor tradiţii şi valori morale, fiind
privită şi din perspectiva iminentei ei epuizări. Muzeele câştigă şi fidelizează astfel un public
numeros prin conceperea unor programe special adresate persoanelor vârstnice, dar şi prin
valorificarea cunoştinţelor acestora ca importante resurse informaţionale în muzee.
Un exemplu de program important pentru adulţi îl reprezintă proiectul ASLECT –
Persoanele în vârstă învaţă, educă, transmit şi comunică, organizat de Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură şi de partenerii săi. Perioada de implementare a proiectului a fost
decembrie 2010–noiembrie 2012. Au fost implicaţi profesionişti din domeniul educaţiei şi
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culturii din cadrul bibliotecilor publice, muzeelor, centrelor culturale şi organizaţiilor non
– guvernamentale; persoane vârstnice, grupuri şi organizaţii ce oferă servicii persoanelor de
vârsta a treia; factori de decizie, cercetători şi specialişti din domeniul educaţiei şi culturii.
Prin proiect s-a urmărit să se evidenţieze faptul că operatorii culturali pot susţine mai mult
implicarea socială a seniorilor prin creare de oportunităţi, atât pentru stimularea învăţării
în rândul acestora, cât şi pentru transmiterea mai departe a cunoştinţelor şi competenţelor
pe care persoanele în vârstă le deţin. În cadul proiectului, s-a organizat şi un seminar cu
prezentări de exemple de bune practici privind implicarea seniorilor în educaţie şi cultură şi
s-au discutat posibile soluţii pentru întărirea capacităţii operatorilor culturali de a acţiona în
calitate de facilitatori de învăţare între seniori şi societate [7].
Programe educaţionale pentru persoane cu dizabilităţi
O altă categorie nouă a publicului spre care s-a îndreptat atenţia specialiştilor în
educaţie muzeală a fost aceea a persoanelor cu dizabilităţi: copii, adulţi sau vârstnici.
Numeroase programe, susţinute la nivel individual de către muzee sau proiecte ample, în
care au fost implicate mai multe instituţii muzeale şi culturale, s-au derulat în cursul anului
2011. Interesul pentru astfel de programe a fost chiar mai ridicat în anul următor. Acest
fapt ne oferă măsura nevoii educaţionale, care s-a făcut simţită la nivelul societăţii pe acest
segment de public dezavantajat, cerinţă pe care muzeele au intuit-o şi căreia au încercat să-i
răspundă, de multe ori prin programe de succes.
De exemplu, în anul 2012, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu
Gheorghe a organizat, în colaborare cu Asociaţia ART&CO şi Asociaţia Nevăzătorilor
din România, expoziţia tactilă Atinge istoria, prima expoziţie de arheologie din România
destinată persoanelor cu deficienţe de vedere, finanţată de Administraţia Fondului Cultural
Naţional. Expoziţia a fost vizitată de 195 de persoane cu deficienţe de vedere, în procent de
95% adulţi. Cu acest prilej, muzeul a pus la dispoziţia publicului, ca materiale promoţionale,
un pliant audio bilingv (româno-maghiar) şi un pliant în alfabet Braille, de asemenea
bilingv. Prin expoziţia Atinge Istoria, Muzeul şi-a propus să promoveze patrimoniul cultural
muzeal în rândul publicului nevăzător, prin realizarea unui tur expoziţional pentru două
din expoziţiile sale, Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc – Dâmbul Cetăţii şi Prima Şcoală
Românească din Sfântu Gheorghe. Deşi, iniţial, expoziţia Atinge Istoria a fost gândită ca
un tur muzeal special adresat persoanelor nevăzătoare, aceasta a fost oferită publicului
larg ca o alternativă pentru turul muzeal clasic, propunând folosirea simţului tactil drept
mijloc de comunicare şi cunoaştere. Astfel, expoziţia a depăşit sfera activităţilor muzeale,
devenind un real instrument social, de sensibilizare a publicului larg, de atragere a atenţiei
asupra nevoilor persoanelor cu deficienţe de vedere, care beneficiază de prea puţină atenţie
la nivel naţional. Expoziţia de arheologie este itinerantă, fiind în prezent inclusă în proiectul
Cunoaşte-ţi istoria prin atingere, derulat la Galaţi. Organizatorii intenţionează să itinereze
această expoziţie în întreaga ţară, deoarece există deja solicitări în acest sens. La Prima Şcoală
Românească din Sfântu Gheorghe, macheta tactilă este expusă permanent [10].
În octombrie 2012, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa a demarat
proiectul Muzeul Tuturor, care îşi propune să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilităţi
la patrimoniul cultural al Muzeului. Încă de la redeschidere, în septembrie, 2011, Muzeul a
desfăşurat mai multe proiecte în acest sens, cu prilejul cărora a fost dotat cu: rampe de acces
pentru cei cu dizabilităţi locomotorii, un bazorelief cu explicaţii în Braille, 6 cutii cu piese
ce pot fi atinse, dar şi alte instrumente special create pentru această categorie de vizitatori.
Totuşi, aceste dotări erau insuficiente pentru a permite tuturor persoanelor cu dizabilităţi
accesul la informaţie, dar şi interacţiunea cu multitudinea de piese prezentate în expoziţia
permanentă. Expunerea permanentă realizată prin proiectul Muzeul Tuturor, contribuie la
9
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facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la informaţia culturală şi la evenimentele
culturale organizate de acesta, prin: instalarea a 20 bazoreliefuri ce prezintă dioramele din
expoziţia permanentă, cu explicaţii Braille; organizarea unei expoziţii temporare, intitulată
În întuneric, dotată cu explicaţii audio, dedicată tuturor categoriilor de public, inclusiv
persoanelor cu dizabilităţi de vedere, în cadrul căreia vizitatorii sunt întâmpinaţi de către
un ghid cu deficienţe de vedere; organizarea de vizite în colecţii pentru persoanele cu
dizabilităţi de auz; realizarea de ateliere de artă plastică inspirate din istoria naturală pentru
persoanele cu dizabilităţi locomotorii; realizarea de audiţii de sunete din natură pentru
persoanele cu dizabilităţi de vedere; instruirea a doi muzeografi în limbajul mimico-gestual
pentru organizarea de ghidaje în expoziţie; instalarea de covoare tactile pentru deplasarea în
siguranţă a nevăzătorilor [6].
Prin proiectul intitulat Muzeul Tuturor, primul proiect de acest tip şi de această
amploare dedicat persoanelor cu dizabilităţi, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
Grigore Antipa devine prima instituţie de profil din România dotată cu sisteme specifice
facilitării accesului acestui gen de public. Obiectivul acestui proiect este de a semnala,
informa şi demara un proces de conştientizare a societăţii din România referitor la
importanţa accesului la informaţie al tuturor categoriilor de vizitatori, dar şi la nevoile
şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Cu siguranţă că proiectul, primul de acest fel
din România, va deveni în scurt timp un model de urmat şi pentru alte muzee din ţară,
reconfirmând astfel implicarea lor în viaţa comunităţii.
Programe de educaţie muzeală pentru completarea programei şcolare
O altă necesitate actuală stringentă este aceea de a lega mai strâns obiectivele culturale
ale muzeului cu obiectivele educative tradiţionale ale şcolii, cu scopul de a asigura nu numai
sensibilizarea tineretului pentru valorile de patrimoniu, dar şi de a modela un profil moral,
cultural şi civic al acestuia ca potenţial public al instituţiei muzeale.
Nu este exagerat să numim legătura şcoală-muzeu ca fiind una indisolubilă. Este
firesc ca programele educative realizate în muzee să ţină seama de nivelul de pregătire
atins în şcoală, adică de programa şcolară, suscitând în egală măsură curiozitatea specifică
vârstei şi înclinaţia către ludic a elevilor. Astfel, este ideal când muzeele pregătesc lecţii în
completarea programei şcolare sau programe speciale pentru programul „Şcoala Altfel”,
destinată petrecerii timpului prin activităţi interactive de către elevi.
În anul şcolar 2012–2013, Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti a invitat copiii
din unităţile de învăţământ să participe la lecţii interactive de geologie, paleontologie şi
cunoaşterea mediului. Cei mici, dar şi cei mari au fost invitaţi să descopere, într-o manieră
atractivă, tainele vieţii preistorice, misterul formării Universului şi evoluţia acestuia,
enigmele Terrei şi valoarea patrimoniului natural. Specialiştii Muzeului Naţional de Geologie
din Bucureşti au pregătit mai multe programe menite să îmbogăţească cunoştinţele elevilor
dobândite în şcoală, pe care le-au structurat pe grupe de vârstă, după cum urmează:
1) Programul Maşina Timpului Geologic este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între
4 şi 7 ani şi reprezintă o frumoasă incursiune prin erele geologice, cei mici fiind invitaţi
să descopere tainele vieţii preistorice şi ale vieţuitoarelor terestre şi subacvatice. La fiecare
oprire a maşinii timpului se reconstituie, cu ajutorul culorilor, plastilinei şi hârtiei, elemente
ale mediului natural. Temele acestui program educativ sunt foarte incitante pentru cei mici,
având titluri ca: Pe locuri, fiţi gata, Start Viaţa!, Cercetători pe fundul mării, Peisaje fantastice,
Transformări spectaculoase, Scapă cine poate!, În sfârşit ... dinozaurii!!!, Invaţă să zbori!,
Trist, dar adevărat ... dinozaurii dispar!, Mamiferele domină Pământul.
2) De la începuturi în prezent este un alt program al Muzeului Naţional de Geologie,
special destinat elevilor.
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O primă secţiune este destinată Universului, întrucât din cele mai vechi timpuri, locuitorii
planetei noastre au fost fascinaţi de cerul plin de stele, de cum s-au format şi cum au evoluat
acestea, de cum s-a format Pamântul, de forma şi mişcarea lui, de „vizitatorii nepoftiţi” –
cometele şi meteoriţii – şi, nu în ultimul rând, de găsirea răspunsului la întrebarea: Suntem
sau nu suntem singuri în Univers? Programul îşi propune să ofere răspunsuri la posibilele
întrebări ridicate de aceste aspecte. Astfel, temele programului sunt: Formarea Universului,
Formarea Sistemului Solar, Stelele şi evoluţia lor, Formarea Pământului, Enigmele Terrei.
A doua secţiune aduce în centrul atenţiei Viaţa. Acest program educativ este dedicat
copiilor cu vârste între 10 şi 15 ani. Aceştia au posibilitatea să efectueze o expediţie în trecutul
geologic al Pământului, cercetând plante şi animale demult dispărute. Specialiştii muzeului
şi-au propus ca, împreună cu elevii, să înţeleagă cauzele evoluţiei vieţii şi mijloacele prin care
vieţuitoarele din trecut s-au dezvoltat şi adaptat, permiţând urmaşilor să supravieţuiască.
Temele alese sună atractiv pentru grupa de vârstă căreia îi este destinat acest program: Originea
şi apariţia vieţii pe Pământ, Urme de viaţă în pietre, Cambrianul şi explozia vieţii, Trilobiţii, peştii
cuirasaţi şi mările trecutului, Primele plante ale uscatului, Imperiul reptilelor şi supremaţia lor
asupra Pământului, Dispariţii masive ale vieţuitoarelor: moartea dinozaurilor din România,
Odiseea mamiferelor: pradă şi prădători, Apariţia omului şi efectele lui asupra naturii.
3) Programul educativ Învăţăm să modelăm animale preistorice se adresează copiilor
mai mici, cu vârste cuprinse între 5 şi 9 ani dornici să-şi pună la încercare îndemânarea şi
creativitatea prin exersarea deprinderilor tehnice specifice modelajului şi redarea lor în teme
plastice. Lumea animalelor preistorice prinde formă şi culoare, fiecare copil având ocazia
să-şi creeze propria colecţie. Temele propuse în cadrul acestui program: Amfibieni, Reptile,
Animale marine, Dinozauri cu ţepi, Dinozauri cu volan, Dinozauri zburători/păsări, Mamifere,
sunt foarte îndrăgite de cei mici.
4) Dinamica Pământului este un program care se adresează copiilor cu vârste cuprinse
între 9 şi 18 ani, respectiv ciclului gimnazial şi liceal, subiectele introduse în discuţie fiind
corelate cu programa şcolară din cadrul orelor de geografie. Programul are un nivel mediu de
complexitate şi cuprinde mai multe lecţii pe parcursul cărora se abordează subiecte privind
dinamica planetei şi a sistemului solar. Astfel, elevii pot să-şi aprofundeze cunoştinţele
despre structura din care face parte Pământul, mişcarile şi fenomenele la care este supusă
planeta din afara sferei sale, vor cunoaşte structura scoarţei terestre şi dinamica acesteia,
ce înseamnă vulcanism sau cutremure şi unde este locul acestor fenomene; copiii vor afla
cine guvernează ridicarea munţilor, ce influenţe au atmosfera şi hidrosfera asupra geosferei
şi nu în ultimul rând, ce influenţă au viaţa şi în special omul asupra planetei. În final, se
vor destăinui valorile utilizării eficiente a resurselor naturale, iar prin excursii, copiii vor
descoperi valoarea obiectivelor geo-turistice.
Structurarea lecţiilor cuprinde proiecţii, discuţii/dezbateri, participarea la diverse
experimente, care să demonstreze practic anumite aspecte teoretice ori pentru a putea fi
testate sau reproduse diverse fenomene naturale. Temele, deşi sunt corelate cu programa
şcolară, sunt formulate astfel încât să trezească interesul acestei categorii de vârstă.
Acestea sunt: Pământul, corp cosmic: poziţia în Sistemul Solar, Relieful, Fenomene deosebite:
vulcanii şi cutremurele de pământ, Atmosfera şi dimanica acesteia, Hidrosfera şi dinamica
acesteia, Biosfera şi dinamica acesteia, „Roca vieţii” – solul, Dezastrele naturale şi factorul
antropic, Resursele de substanţe minerale utile, Turismul şi geologia.
5) „Patrimoniul geologic – averea noastră”, este un program care se adresează copiilor
din ciclul gimnazial şi liceal şi cuprinde mai multe lecţii pe parcursul cărora se abordează
subiecte privind valoarea fiecărui tip de „obiect” (rocă, fosilă, mineral, cristal) sau „obiectiv”
(sit geologic) natural geologic. Programul încearcă să le formeze elevilor o logică prospectivă
şi analitică, pentru a putea judeca care sunt conexiunile dintre mediu (în special geologic) şi
lumea vie şi pentru a înţelege interdependenţa dintre biodiversitate şi geodiversitate. În cadrul
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programului au loc dezbateri asupra modalităţilor de utilizare eficientă a resurselor naturale
prin turism, elevii descoperind cu această ocazie atât valoarea obiectivelor geo-turistice (prin
vizionarea unor filme sau imagini), cât şi marea bogăţie naturală a ţării noastre. Astfel, ei vor
cunoaşte adevărata valoare a unei fosile, a unui cristal, cum se formează acestea, ce ne pot
dezvălui fosilele, ce comori ascunse mai are încă România şi cum putem folosi mai bine ceea
ce ne oferă Pământul. Programul poate oferi şi oportunitatea organizării ca aplicaţie fie a
unei excursii, fie a unei tabere, activităţi extrem de agreate de copii [9].
Cu ocazia programului „Şcoala Altfel”, derulat în perioada 2–6 aprilie 2012, s-au
desfăşurat la Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, o serie de activităţi, atât educative,
cât şi recreative, adresate tuturor elevilor şi cadrelor didactice. Organizatorii manifestării
au fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sibiu, în colaborare cu Muzeul ASTRA.
Alături de proiectele aflate deja în derulare, care şi-au găsit aplicabilitate şi în această
săptămână: Povestea Morii, Textile Tradiţionale – Metode şi Mijloace de realizare şi Muzeul
ASTRA – Promotor al Turismului Cultural, în cadrul cabinetului de educaţie muzeală s-au
realizat ateliere de confecţionat păpuşi din aţă, colaje, decoraţiuni de Paşti. Pentru a da
posibilitatea cât mai multor elevi să beneficieze de ofertele educative, Muzeul ASTRA a pus
la dispoziţia acestora un număr mare de ateliere ce s-au desfăşurat la sediul muzeului de
la Casa Artelor. Atelierele au fost realizate de către meşteri populari consacraţi, care i-au
îndrumat pe copii în artele meşteşugului încondeierii ouălor, al confecţionării măştilor sau al
picturii de icoane pe sticlă. De asemenea, s-a acordat gratuitate elevilor şi studenţilor pentru
vizitarea expoziţiilor muzeului şi s-au oferit ghidaje speciale, tot gratuite, pe trei sectoare ale
Muzeului în aer liber: Civilizaţia Lemnului, Monumente şi Obiecte Religioase, Traseul Morilor.
Inedită a fost organizarea în cadrul acestei săptămâni, la Muzeul de Etnografie Universală
Franz Binder, a Olimpiadei Naţionale Meşteşuguri Artistice Tradiţionale – faza judeţeană –
unde copiii cu vârste între 6 şi 18 ani, îndrumaţi de către creatori populari sau profesori,
şi-au dovedit măiestria şi îndemânarea în cele 15 secţiuni din concurs [11].
Importanţa lecturii
O altă problemă culturală sesizată foarte bine de către muzeografi este aceea a
imperiozităţii susţinerii cuvântului ca mijloc principal de învăţare şi comunicare, deoarece
sunt tot mai puţini cei care mai preţuiesc încă limba şi forţa ei, care fac să supravieţuiască
cuvântul şi stăpânesc secretele şi magia, ştiinţa şi arta lui. În nuvela sa Sărmanul Koko din
colecţia Turnul de abanos, romancierul englez John Fowles (1926–2005) ne împărtăşeşte
într-un mod foarte ingenios temerea sa că ruptura dintre generaţiile care au reuşit acest lucru
şi cei pentru care cauza vizualului şi a televiziunii a ieşit triumfătoare este din ce în ce mai
vizibilă. Ea duce uneori la neînţelegeri şi frustrări pentru ambele categorii [2]. După cum
observăm, această situaţie, care se întâlneşte la nivel mondial, nu este deloc nouă, doar că
în ultima perioadă s-a accentuat datorită exploziei care a avut loc în domeniul dezvoltării
mijloacelor de comunicare şi informare audiovizuale.
Distracţia preferată a adolescenţilor şi tinerilor din ziua de astăzi, cea mai controversată
şi cea mai importantă sursă de conflicte o constituie televiziunea. Înainte, televiziunea era
consacrată pentru emisiunile ei culturale şi ştiinţifice; acum, locul acestora este luat de
emisiuni, filme şi reclame, care îndrumă copiii, care nu sunt în totalitate conştienţi de acest
fapt, la disconforturi care pot trece sau pot rămâne ca semne deloc neglijabile în viaţa acestora.
Modul de a se distra al adolescenţilor evoluează de la o generaţie la alta; astfel, internetul,
acest mod de divertisment relativ nou, acaparează cu mare viteză interesul tinerilor, dar şi al
celor mai puţin tineri. Din nefericire, atât navigarea pe internet, cât şi urmărirea emisiunilor
la televizor, pe lângă faptul că nu oferă posibilitatea unei comunicări directe, interpersonale,
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prin exprimare verbală, sunt vinovate şi de încurajarea sedentarismului copiilor şi tinerilor,
care se repercutează prin probleme grave de sănătate asupra acestora.
Dimpotrivă, alte modalităţi de divertisment permit generaţiilor – îndeosebi
adolescenţilor şi părinţilor acestora – să-şi împărtăşească interesele, experienţele şi bucuriile
comune. De aceea, muzeele au ales să creeze proiecte educative, care constituie alternative
pentru petrecerea timpului liber al adolescenţilor şi în acelaşi timp pentru deschiderea
orizontului lor cultural. O serie întreagă de astfel de programe, deşi folosesc mijloace şi
tehnici vizuale moderne, militează pentru necesitatea exprimării corecte şi coerente în
societatea actuală, recomandând tinerilor şi copiilor reîntoarcerea la obiceiul cititului.
Faptul că numărul elevilor care vizitează case memoriale a crescut în ultimii ani,
nu ar trebui să ne surprindă. Importanţi sociologi europeni prognozau această creştere
a numărului vizitatorilor de muzee, dar şi a numărului amatorilor de literatură, ca unul
dintre puţinele avantaje ale crizei economice. Această reîntoarcere a publicului, către astfel
de preocupări mai umaniste, s-a produs pentru că au fost mai la îndemână şi datorită
accesibilităţii lor financiare, dar nu numai din acest motiv. Acest fenomen este însă bine
valorificat de către instituţiile muzeale, întrucât în ultimul timp s-au deschis sau reamenajat
o serie întreagă de case memoriale.
S-ar putea crede că muzeele de literatură, datorită rolului lor de păstrătoare ale
valorilor literaturii române, sunt datoare, mai mult poate decât alte tipuri de muzee, să se
implice în lupta cu internetul pentru a salva de la pieire literatura şi implicit preocuparea
pentru lectură. Însă nu doar muzeele de literatură s-au implicat în această competiţie.
Un exemplu pentru a demonstra acest fapt este expoziţia tactilă Simte Literatura, organizată
în anul 2012 de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, pentru a
dezvălui personalitatea scriitorului interbelic Romulus Cioflec din Araci, atât persoanelor
cu deficienţe de vedere, cât şi publicului larg. Acest muzeu a amenajat prima casă memorială
accesibilă publicului cu deficienţe de vedere din România. Compusă din două machete
tridimensionale, portrete ale scriitorului la vârste diferite şi câteva obiecte care pot fi pipăite
de vizitatori, expoziţia este însoţită de un ghid printat Braille şi un ghid audio în limbile
română şi maghiară. Fiind vorba de viaţa şi opera unui scriitor, organizatorii completează
turul muzeal şi cu un scurt volum tipărit în Braille, în limbile română şi maghiară, intitulat
Romulus Cioflec. Călător în Europa, care conţine fragmente din operele scriitorului, oferind
o privire de ansamblu asupra creaţiei sale literare [10].
Şi prin aceste preocupări recente, de reamenajare a caselor memoriale, muzeele reuşesc
să sprijine şcoala, oferind profesorilor ambianţe plăcute şi instructive pentru extinderea
lecţiilor, în care elevii au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele şi să se apropie de viaţa
şi opera scriitorilor şi ale altor personalităţi ale istoriei şi culturii. De multe ori, muzeele pun
la dispoziţia colaboratorilor şi a publicului un mijloc de transport pentru a facilita accesul la
casele memoriale aflate în afara oraşelor, fapt care atestă încă o dată sincronizarea acţiunilor
muzeelor cu impedimentele pe care le întâmpină profesorii în aducerea elevilor la muzeu.
Concluzii
Vă propunem să privim cu obiectivitate evoluţia programelor de educaţie muzeală,
de această dată analizând perioada ultimilor cinci ani. Muzeele şi-au îmbogăţit mult acest
segment de activitate, atât datorită preocupării muzeografilor, cât şi datorită cererii publicului.
Constatăm şi o tendinţă spre programe care oferă o educaţie minimală (pentru completarea
deficitelor celor aşa-zişi „7 ani de acasă”). De asemenea, educaţia civică prezintă interes
pentru muzeografi, dar şi pentru cadre didactice, care optează mai degrabă pentru programele
de acest tip, atunci când aleg un program de educaţie muzeală. Un loc important în cadrul
programelor educative ale muzeelor (şi al altor instituţii sau asociaţii culturale) îl ocupă cele
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cu un conţinut de natură pur informală, pe diferite domenii în care se face simţită nevoia de
a se insista pentru a se lămuri anumite aspecte. Faptul că elevii şi tinerii, în special, preferă
să consulte internetul pentru a se informa, poate să-i determine uneori să ajungă la concluzii
false, trunchiate, rupte de realitate în aceste domenii, dar mai ales în cele mai noi şi deci,
mai puţin cunoscute. De aceea, rolul educatorului, al profesorului sau al muzeografului,
devine unul esenţial în aceste cazuri.
Muzeele contribuie în primul rând la completarea educaţiei primită în şcoală
de elevi şi tineri, în general, dar şi la pregătirea continuă a persoanelor adulte şi
vârstnice, în special prin anumite concepte de educaţie civică pe care încearcă să
le implementeze prin programele special dedicate publicului. Văzută ca dezvoltarea
şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale,
educaţia civică sau educaţia pentru viaţă trebuie să înceapă cu prima copilărie pentru
că la această vârstă se pot contura mai bine impresiile. Dar şi noi, adulţii, mergând la
muzeu avem şansa de a ne dezvolta continuu şi plenar, chiar dacă unii ne considerăm ca
fiind intelectuali, pentru că învăţăm de la multitudinea de idei întâlnite şi din modul de
punere a lor în practică, în primul rând prin exprimare liberă şi originalitate, un lucru
foarte important, şi anume acela că pentru a fi intelectual trebuie să ne ferim de mimetism.
Aleksandr Soljeniţîn scria în cartea sa Arhipelagul Gulag că: „Intelectual e acel om, a cărui
gândire refuză orice mimetism” [5].
Este important să fim conştienţi şi să apreciem originalitatea, efortul
şi profesionalismul specialiştilor în educaţie muzeală, care reuşesc cu atâta
sensibilitate să intuiască schimbările sociale şi problemele educaţionale şi să
realizeze o ofertă culturală atât de bine pliată pe acestea şi care răspunde întotdeauna
cerinţelor şcolii. Această apreciere trebuie să ţină cont şi de faptul că, în ultimii
ani, publicaţiile despre muzeografie sunt o raritate în România în comparaţie cu
multitudinea şi diversitatea materialelor informative de care se bucură specialiştii
ţărilor europene. Menţionăm apariţia în România, în ultimii ani, doar a două
publicaţii care sunt de un real folos celor care doresc să se iniţieze în acest domeniu:
Manual de management muzeal & educaţie muzeală tipărit de Asociaţia Muzeelor din
Olanda, la Amsterdam, în 2010 şi volumul intitulat Pedagogia muzeală: un program de
succes, tipărit în 2011 în cadrul colecţiei Biblioteca Brukenthal. De fapt, pentru programul
educativ Descoperind muzeul, descris în acest ultim volum, Muzeul Naţional Brukenthal a
primit, în anul 2010, Premiul Europa Nostra [4].
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SCHOOL AND MUSEUM – INSEPARABLE PLAYERS IN EDUCATION
(Abstract)
This paper aims to capture complementarity between the needs of education, in general, and the
educational programs of the museums, particularly in the last years, by presenting actual examples of good
practice.
The used methods consist of the analysis of the works presented at the National Seminar for Museum
Education, which I organize every year, as advisor at the Cultural Heritage Department of the Ministry of
Culture and National Heritage. The conclusion was that the development of these educational programs has
been spectacular and closely linked to the cultural needs of society and primarily to the needs of school.
The collaboration between the school and the museum has become a necessity, given the fact that
statistics show that school, in Romania, like all other cultural institutions, has gone through the difficulties
of the economic crisis. Thus, we considered the museums’ effort to promote a series of educational
programs that meet the needs of the schools very important in their struggle to remedy the deficiencies
caused by these problems.
In the last two years, the trends in museum education programs are focused mostly on the widening of
the target audience, by including new categories like the elderly and the people with disabilities. Additionally,
the collaboration between school and museum has developed in the sense that the museums have designed
more attractive lessons for students and the exhibition offer, related to writers’ memorial houses, has grown.
These programs are a natural complement to the curriculum and a call for reading addressed to students and
youth.
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Rezumat: Geografia, ca disciplină şcolară, se înscrie în creuzetul disciplinelor cu o oră sau
două pe săptămână, interesul elevilor oscilând între înţelegerea importanţei studiului geografic
(fundamental pentru o bună integrare a omului în societate şi a armonizării acesteia cu mediul
natural) şi promovarea examenului de Bacalaureat; pe de altă parte, iar în sălile profesorale,
recunoaşterea importanţei geografiei oscilează între admiraţie şi indiferenţă. Depinde foarte mult
de atitudinea profesorului de geografie care, prin activitatea la clasă, dar şi prin cea extraşcolară,
poate să plaseze optica celorlalţi despre geografie pe alte coordonate. Pe de altă parte, relaţia
dintre profesorii de geografie şi muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii, poate suferi ameliorări,
impunându-se o mai bună colaborare şi, de ce nu, creionarea unui context inedit de realizare a
orelor de geografie (mai ales în cazul unor teme ecologice sau biogeografice), de documentare,
de contact cu personalităţi în domeniu şi, nu în ultimul rând, de evaluare. Ca şi exemplificare,
studiul de faţă propune un alt model de realizare a dezideratelor geografice în învăţământul liceal
şi nu numai, prin implicarea activă a elevilor în situaţii inedite de învăţare a geografiei, cum ar fi
aplicaţiile practice interdisciplinare, importanţa muzeelor cu specific de ştiinţe ale naturii în toate
fazele realizării unui asemenea proiect (motivare şi documentare, investigare în teren şi evaluare)
neputând fi neglijată. Este propusă, ca model, aplicaţia practică interdisciplinară realizată în sudvestul României în perioada 2–6 aprilie 2012 în cadrul programului „Şcoala Altfel”, constând în
demararea şi aplicarea unui proiect interdisciplinar realizat de un colectiv de profesori şi elevi de la
Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş. Hadrian-V. CONŢIU, Andreea CONŢIU

Preambul
Într-o lume în care (prea) mulţi se numesc „ecologişti” însă nu se comportă ca atare, adică
firesc (omul fiind factor, dar şi component al mediului, nu?...), ideea unui proiect „ecologic” şi a
implicării elevilor în acţiuni specifice legate de mediu (inclusiv integrarea muzeelor cu specific
de ştiinţe ale naturii în orizontul preocupărilor şcolare) poate părea banală, chiar agasantă
sau, în condiţiile în care autorii sunt adolescenţi, cel mult „interesantă” pentru mass-media şi
atât. Însă experienţa proiectelor de cercetare realizate cu elevii ne-a dovedit altceva şi anume că
tinereţea, avântul şi calitatea unora dintre ei sunt argumente irezistibile pentru a le oferi prilejul
de a se exprima, modul lor de atrage atenţia (prin cuvinte, care exprimă sinteza unor informaţii
ori experimente, dar şi soluţii, îmbrăcăminte, artă, internet, mass-media ş.a.) fiind demn de luat
în seamă. De fapt, considerăm că implicarea elevilor în problemele serioase cu care se confruntă
lumea contemporană (de la microscară la macroscară) nu poate fi decât benefică deoarece pe
de o parte, educaţia ecologică reprezintă o educaţie prin Geografie, care lărgeşte orizonturile
şi adânceşte cunoaşterea, iar pe de altă parte atrage atenţia organelor competente în domeniu
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asupra importanţei unor aspecte (elemente sau fenomene) în viaţa comunităţii şi necesitatea
implicării active a tinerilor pentru aflarea celor mai bune soluţii pentru o dezvoltare durabilă.
În ceea ce priveşte relaţia dintre profesorii de geografie şi muzeele cu specific de ştiinţe
ale naturii, aceasta poate suferi ameliorări, impunându-se o mai bună colaborare şi, de ce nu,
creionarea unui context inedit de realizare a orelor de geografie (mai ales în cazul unor teme
ecologice sau biogeografice), de documentare, de contact cu personalităţi în domeniu şi, nu
în ultimul rând, de evaluare. Ca şi exemplificare, studiul de faţă propune un alt model de
realizare a dezideratelor geografice în învăţământul liceal şi nu numai, prin implicarea activă a
elevilor în situaţii inedite de învăţare a geografiei, cum ar fi aplicaţiile practice interdisciplinare,
importanţa muzeelor cu specific de ştiinţe ale naturii în toate fazele realizării unui asemenea
proiect (motivare şi documentare, investigare în teren şi evaluare) neputând fi neglijată.
Consideraţii generale privind proiectele de cercetare realizate cu elevii
Proiectul de cercetare se naşte dintr-o întrebare care îşi găseşte originea atât în curiozitatea
cercetătorului, cât şi în calităţile sale de observaţie, precum şi în experienţa profesională.
Chiar dacă experienţele în cercetare şi calităţile profesionale ale adulţilor susţin şi generează
extrapolarea curiozităţii, curiozitatea adolescenţilor poate ea însăşi să inducă acumularea
experienţei şi a calităţii profesionale (sigur, păstrând proporţiile adecvate vârstei şi statutului
social). Studierea şi descrierea inadvertenţelor între ceea ce se observă şi ceea ce ar trebui să fie
poate să conducă la apariţia unor propuneri de soluţii pentru a suprima acest decalaj. Soluţiile pot
fi cu atât mai utile cu cât propunerile vin din partea unor tineri, pionieri în cercetarea ştiinţifică,
însă feriţi oarecum de contorsionarea şi alterarea valorică a lumii contemporane, precum şi de
orice interes politic sau material. O atitudine critică poate astfel să fie generatoare de întrebări
interesante şi constructive, atât la nivelul factorilor de decizie (care vor fi informaţi cu privire
la rezultatele cercetării), cât şi la nivelul formării geografice/ştiinţifico-educative a celor care
au întreprins acţiunea de cercetare. Lectura sistematică şi critică a literaturii de specialitate pe
tema proiectului de cercetare şi participarea la diverse mese rotunde, simpozioane, dizertaţii,
cursuri ş.a. (muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii pot oferi, în acest sens, un context potrivit)
sunt surse de teme de cercetare şi bază pentru demararea acestora.

SIMPLĂ
APLICABILĂ

REALI ZABILĂ

CONCISĂ

SPECIFICĂ
TEMA DE
CERCETARE

ATRACTIVĂ

CONCRETĂ

BINE
STRUCTURATĂ

BINE
FORMULATĂ

Fig. 1: Caracteristicile unei teme de cercetare [3]
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Se remarcă două mari tipuri de teme de cercetare, care corespund la două mari categorii
de studii: în primul caz, obiectivul proiectului poate fi descrierea caracteristicilor/repartiţiei
spaţio-temporale a unui element/fenomen – este vorba de un studiu descriptiv, nu există
ipoteză; în al doilea caz, dacă intenţia este de a emite o judecată asupra unei posibile relaţii
între diferiţi factori studiaţi, atunci problema de cercetat este fundamentată pe o ipoteză –
este vorba de un studiu analitic (vezi şi studiul de faţă).
Temele de cercetare şi ipoteza sunt, deci, legate, dar nu se situează pe acelaşi plan:
existenţa unei ipoteze atestă voinţa şi posibilitatea de a generaliza rezultatele. O bună temă
de cercetare pentru elevi (sau ipoteza) trebuie să aibă următoarele caracteristici (să fie):
simplă, concisă, specifică, atractivă, concepută şi redactată înainte de începerea studiului,
bine formulată, bine structurată, în concordanţă cu nivelul de şcolarizare (realizabilă),
adecvată nevoilor societăţii (realistă/concretă/aplicabilă) (Fig. 1).

Util

P R O IE C
C T
T

Nou

Realizabil

Fig. 2: Triada necesităţilor fundamentale ale unui proiect de cercetare

Proiectul de cercetare, chiar dacă este realizat într-un context şcolar şi nu unul
academic, trebuie să fie util (răspunsul la întrebările puse trebuie să aibă repercusiuni
asupra aspectului cercetat; atragerea atenţiei opiniei publice), nou (studiul trebuie să aducă
informaţii noi şi să nu repete un studiu deja realizat) şi realizabil (investigatorul trebuie
să estimeze chiar din stadiul de concepere a proiectului şansele sale de succes, înainte de
a investi timp, energie sau bani în elaborarea unui studiu care poate să fie irealizabil);
proiectul trebuie să respecte, de asemenea, principiile fundamentale ale cercetării ştiinţifice
(rolul profesorului coordonator este acela de a facilita înţelegerea şi aplicarea acestora) [6]:
1. Onestitatea ştiinţifică: să nu fraudezi în ştiinţă (a fabrica, a distruge, a reprezenta
greşit, a falsifica date etc.);
2. Atenţia: încearcă să eviţi neglijenţa şi erorile derivate din aceasta, pe toate planurile
cercetării ştiinţifice;
3. Libertatea intelectuală: să fii liber să cercetezi ceea ce ţi se pare interesant; să ai
capacitatea de autocritică;
4. Deschiderea: să permiţi altora să-ţi vadă rezultatele muncii (împărtăşirea de date,
rezultate, metode, echipament etc.) şi să fii deschis în a primi critici (deschidere pentru
munca în echipă);
5. Încrederea: nu plagia munca altora şi recunoaşte-le contribuţia atunci când este cazul;
6. Responsabilitatea publică: fă cunoscute rezultatele cercetării în mass-media.
La toate acestea am mai putea adăuga şi alte principii de care ar trebui să ţină cont un
proiect de cercetare, cum ar fi: interesul şi beneficiul cercetării; relaţia dintre beneficii şi
riscuri; respectarea persoanei şi echităţii.
19

Hadrian-V. CONŢIU, Andreea CONŢIU

Consideraţii generale privind importanţa aplicaţiilor practice în studiul geografiei
Aplicaţia practică reprezintă o condiţie sine qua non pentru înţelegerea geografiei ca
ştiinţă dar şi un suport al perceperii complexităţii relaţiilor interdisciplinare. Cunoaşterea de
către profesor a celor mai eficiente tehnici pedagogice ale conceperii, organizării, utilizării şi
perfecţionării unei situaţii cognitive, în care elevul (sau studentul) să poată rezolva o sarcină
de lucru, creează premisele favorabile unei mai bune cunoaşteri geografice, ale corelaţiei
cunoştinţelor teoretice cu cele practice şi, nu în ultimul rând, ale cunoaşterii de sine.
Am putea afirma chiar că aplicaţia practică, fundamentală activitate geografică indiferent de
nivelul de studiu, conduce, prin calitatea de suport al cunoaşterii de mediu, spre cunoaşterea
de sine – deziderat esenţial al desăvârşirii personalităţii umane.

Dobândirea
calităţii de
cetăţenie
activă

Dobândirea
cunoştinţelor
şi a strategiilor
metacognitive

Dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare

Realizarea
competenţelor/
obiectivelor
Dezvoltarea
gândirii
critice

Aplicaţia
practică

Responsabilizare şi
perseverenţă

Învăţarea prin
cooperare

Creşterea
capacităţii de
investigaţie şi
analiză a
fenomenelor

Fig. 3: Avantaje ale aplicaţiilor practice [4]

Documentare

Organizare

Evaluare

Investigare

Fig. 4: Etapele unei aplicaţii practice

Cercetarea de teren afirmă preferabilitatea strategiilor dinamice, prin care conţinuturile/
fenomenele sunt abordate într-o manieră interdisciplinară şi a situaţiilor-problemă, prin care
se asigură un context autentic de învăţare. Cu toate acestea, în peisajul necesităţii aplicaţiilor
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practice pentru o mai bună însuşire a cunoştinţelor geografice, se interpun şi factori restrictivi,
de la deficienţe ale planurilor-cadru şi a programelor şcolare, până la dificultăţile financiare,
inerente oricărui demers de acest fel. Ele pot fi depăşite doar prin măiestria pedagogică a
profesorului de geografie şi de un necesar sprijin legislativ (deocamdată foarte îndepărtat! ...),
care să aşeze aplicaţia practică acolo unde îi este locul – o componentă firească (obligatorie)
a procesului instructiv-educativ [3, 4].
Aplicaţia practică interdisciplinară realizată în sud-vestul României în
perioada 2–6 aprilie 2012, în cadrul programului „Şcoala Altfel”
Implicarea elevilor în gestionarea problemelor de mediu îşi are argumentul major
în faptul că multe soluţii pentru aceste probleme au avut la bază idei dezgolite de praful
intereselor şi al preceptelor contrafăcute, provenite din contexte încărcate cu un grad mare
de favorabilitate pentru stimularea creativităţii, cum sunt aceste activităţi extraşcolare, în
care domină spiritul de investigare şi gradul mare de originalitate (şi asta în condiţiile în care
dificultatea asigurării unui astfel de context, în care motivaţia să fie maximă, mai ales datorită
consumului de energie şi timp, neremunerat, este mult mai ridicată decât în condiţiile unei
activităţi tradiţionale, la clasă).
Realizarea unui proiect de cercetare cu temă ecologică şi culturală de către elevi le
oferă acestora şansa unei exprimări libere şi responsabile, conturându-se un mediu prielnic
dezvoltării creativităţii şi gândirii critice. Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul şcolii
şi în afara ei a asigurat bazele continuării demersului extracurricular şi o sporire considerabilă
a motivaţiei pentru studiu şi a randamentului educaţional.
Intenţia de a trezi conştiinţe şi a remarca importanţa unui comportament firesc
(natural) al omului faţă de mediu este o operaţiune extrem de dificilă. Cu toate acestea,
membrii cercului de geografie „Constantin Herbst” din cadrul Clubului GeoArt al Colegiului
Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, coordonaţi de profesorii de geografie,
alături de alţi membri ai catedrelor de geografie, arte, biologie şi limbi străine, au demarat
acest proiect, valorificând oportunitatea oferită de programul „Şcoala Altfel” de a ieşi din
cotidian şi de a aplica practic cunoştinţele dobândite la disciplinele geografie şi biologie,
dar şi de a se exprima artistic în cadrul unor medii naturale şi antropice diferite de orizontul
local, alături de şansa fixării cunoştinţelor de limbă engleză, aplicaţia fiind o mostră ideală
pentru „content learning” (studiul limbii engleze desfăşurându-se într-un context diferit, cu
materiale diferite şi situaţii noi, neîntâlnite în incinta şcolii).

Fig. 5: Sigla cercului de geografie „Constantin Herbst” al Colegiului Naţional „Alexandru Papiu
Ilarian” din Târgu‑Mureş (realizată de elevi ai clasei a X‑a B în anul şcolar 2007–2008) – stânga; sigla
Clubului GeoArt al Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu‑Mureş (realizată de elevul
Tamaş Eduard, clasa a XI‑a B, în anul şcolar 2010–2011) – dreapta
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Scopul proiectului care a stat la baza aplicaţiei practice interdisciplinare a fost
responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte problemele fundamentale ale mediului,
îndeosebi necesitatea reciclării şi a protecţiei mediului, şi implicarea tinerilor (elevilor)
ca membri (cetăţeni) activi ai comunităţii, alături de valorificarea aptitudinilor artistice şi
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză.
Principalele obiective urmărite au fost:
– îmbogăţirea calitativă şi cantitativă a cunoştinţelor elevilor legate de problemele
fundamentale ale mediului;
– însuşirea abilităţilor necesare identificării şi investigării problemelor legate de mediu şi
rezolvării acestora;
– asimilarea unui set de valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, care să genereze creşterea
motivaţiei şi a devotamentului de a menţine calitatea mediului;
– responsabilizarea în legătură cu necesitatea reciclării şi a protecţiei mediului înconjurător;
– orientarea populaţiei tinere (elevi) spre calitatea de cetăţeni activi, membri ai comunităţii
deschişi spre o dezvoltare durabilă;
– creşterea interesului elevilor faţă de explorarea muzeelor cu specific de ştiinţe ale naturii;
– atragerea organelor responsabile înspre acţiuni de ecologizare şi stimularea unor alte
iniţiative de acest gen;
– încurajarea vorbirii şi înţelegerii limbii engleze (proiectul asigură cursuri zilnice gratuite
de limba engleză).
Aplicaţiile practice realizate în cadrul proiectului au urmat o desfăşurare logică,
structurată în următoarele etape (de remarcat rolul pe care îl ocupă, în fiecare etapă, muzeele
cu specific de ştiinţe ale naturii):
I. Etapa preliminară (de motivare şi documentare) a constat în stimularea
motivaţiei elevilor prin inducerea unei stări de curiozitate în legătură cu fenomenele
geografice şi biogeografice specifice regiunii ce urma a fi studiată, precum şi cu varietatea
peisagistică, complexitatea culturală etc. Elevii implicaţi în proiect au alcătuit o listă
bibliografică în legătură cu tema de cercetare şi au realizat fişe de lucru pe baza acesteia,
consultând bibliotecile şcolare, universitare, municipale şi judeţene, efectuând vizite
la muzeul de ştiinţele naturii, urmărind documentare de specialitate. De asemenea,
în această etapă a fost proiectată întreaga investigaţie, elaborându-se obiectivele,
selectându-se metodele de lucru, materialele necesare, delimitându-se arealul şi
subcomponentele teritoriale care vor fi cercetate, stabilindu-se modalitatea de prezentare
a rezultatelor obţinute.
II. Etapa de investigaţie în teren a fost efectuată de elevi şi profesori, realizânduse ample pârghii de colaborare interdisciplinară şi transdisciplinară. Ea a constat într-o
aplicaţie practică, efectuată în perioada 2–6 aprilie 2012, cu elevi din clasele IX–XI, membri
ai cercului de geografie „Constantin Herbst” şi ai clubului GeoArt al Colegiului Naţional
„Alexandru Papiu Ilarian” (Tabel).
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Tabel: Activităţile realizate în cadrul proiectului interdisciplinar
a. Activitatea I
a. Titlul activităţii: Studiul
ariilor naturale protejate
din sud-vestul României
(Defileul Dunării, Câmpia
Olteniei) în cadrul aplicaţiei
practice interdisciplinare din
SV ţării – Programul „Şcoala
Altfel”, 2–6 aprilie 2012;
b. Perioada de desfăşurare:
2–6 aprilie 2012;
c. Locul desfăşurării: sudvestul României;
d. Participanţi: elevi,
cadre didactice;
e. Descrierea activităţii:
Aplicarea cunoştinţelor şi
informaţiilor acumulate în
timpul orelor de curs şi prin
studierea bibliografiei de
specialitate în documentare
şi
realizarea
aplicaţiei
de
teren.
Stimularea
creativităţii şi percepţiei
elevilor faţă de natură prin
utilizarea
principalelor
elemente
de
limbaj
cartografic; vizite la muzeele
cu specific de ştiinţe ale
naturii din Craiova, Drobeta
Turnu Severin.
f. Responsabili:
prof. dr. Hadrian-V. Conţiu,
prof. dr. Andreea Conţiu,
prof. dr. Petru-V. Istrate;
g. Beneficiari: elevi;
h. Modalităţi de evaluare: portofolii cu lucrările
realizate, organizarea unei
sesiuni de comunicări ştiinţifice la Secţia de Ştiinţele
Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş şi publicarea materialelor într-o
formă tipărită (revistele
Geographia,
Minigeographia, presa locală) şi on-line
(www.geo-art.ro).

b. Activitatea a II-a
a. Titlul activităţii: Studiu legat de fenomenul
turistic religios în Subcarpaţii Olteniei în cadrul
aplicaţiei practice interdisciplinare în SV României – Programul „Şcoala
Altfel”, 2–6 aprilie 2012;
b. Perioada de desfăşurare: 2–6 aprilie 2012;
c. Locul desfăşurării:
sud-vestul României;
d. Participanţi: elevi,
cadre didactice;
e. Descrierea activităţii: Realizarea unui proiect de cercetare cu temă
religioasă şi culturală de
către elevi le oferă acestora şansa unei exprimări libere, responsabile,
conturându-se un mediu
prielnic dezvoltării creativităţii şi gândirii critice.
Diseminarea rezultatelor
proiectului în cadrul şcolii şi în afara ei a asigurat
bazele continuării demersului extracurricular
şi o sporire considerabilă
a motivaţiei pentru studiu şi a randamentului
educaţional;
f. Responsabili: prof.
dr. Hadrian Conţiu;
g. Beneficiari: elevi;
h. Modalităţi de evaluare: portofolii şi participare (organizare) la un
simpozion desfăşurat în
şcoală.

c. Activitatea a III-a
a. Titlul activităţii:
Natura prin ochii elevilor
– crochiuri si acuarele;
b. Perioada de desfăşurare: 2–6 aprilie 2012;
c. Locul desfăşurării:
sud-vestul României;
d. Participanţi: elevi,
cadre didactice;
e. Descrierea activităţii:
Aplicarea cunoştinţelor
şi informaţiilor acumulate în timpul orelor de
curs prin realizarea unor
crochiuri în culoare şi/
sau creion. Stimularea
creativităţii şi percepţiei elevilor faţă de natură
prin utilizarea principalelor elemente de limbaj
plastic (linia şi punctul) dublate de culoare,
aceasta din urmă utilizată în sensul impresionist.
f. Responsabil: prof.
Frunză Mihail;
g. Beneficiari: elevi;
h.
Modalităţi
de
evaluare: portofolii cu
lucrările
realizate
şi
expoziţii la colegiu şi la
Secţia de Ştiinţele Naturii
din cadrul Muzeului
Judeţean Mureş.

d. Activitatea a IV-a
a. Titlul activităţii:
„A new way of school”;
b. Perioada de desfăşurare: 2–6 aprilie
2012;
c. Locul desfăşurării:
sud-vestul României;
d. Participanţi: elevi,
cadre didactice;
e. Descrierea activităţii: In the project
„Şcoala Altfel”, among
Geography, Biology and
Arts, English wants to
participate with some
cultural and educative
activities. Through the
week 2–6 April 2012
the students will be in
a journey in the south
east of Romania. Having this scenery, the
students will integrate
learning English with
visiting and actually seeing the landscapes;
f. Responsabili: prof.
Ada Ognean;
g. Beneficiari: elevi;
h. Modalităţi de
evaluare:
portofolii,
reading and speaking.

III. Etapa de evaluare a constituit momentul confirmării sarcinilor de lucru şi
al realizării obiectivelor propuse. Elevii au prezentat comunicări pe baza elementelor
observate în teren (completate de aspecte culese din multele titluri bibliografice legate de
subiect; activitate realizată în colaborare cu specialiştii muzeului de ştiinţe ale naturii),
au confecţionat postere/colaje cu fotografii realizate pe teren, au publicat fotografii
şi impresii pe cele două site-uri administrate de membrii cercului: www.geo-art.ro şi
http://geographia.papiu.ro şi au redactat articole, publicate ulterior în revista Geographia,
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editată sub egida Cercului de Geografie „Constantin Herbst” al Colegiului Naţional
„Alexandru Papiu Ilarian”.

a

b

c

d

Fig. 6: Imagini din timpul aplicaţiei: a – Parcul dendrologic de la Simeria, b – Sarmizegetusa Ulpia
Traiana, c – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea şi d – dunele de nisip de la Pisculeţ
(Sudul Câmpiei Olteniei) (foto: H. Conţiu)

Derularea proiectului şi finalizarea lui au fost marcate de momente de reflecţie, fiind
antrenate permanent, prin mese rotunde, dezbateri, rapoarte parţiale ale activităţii în cadrul
proiectului, video-prezentări ale rezultatelor ş.a., gândirea critică şi implicarea activă a
elevilor cu propuneri de soluţionare a problemelor observate în teren.

Fig. 7: Etapa de evaluare a proiectului: site‑ul www.geo‑art.ro şi revista Geographia
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Concluzii
În final, trebuie să remarcăm, alături de importanţa deosebită a aplicaţiilor practice,
posibilităţile diverse de integrare a muzeelor cu specific de ştiinţe ale naturii în predarea şi
învăţarea geografiei. În general, se disting trei mari categorii de activităţi prin care muzeele
cu specific de ştiinţe ale naturii demonstrează multiplele sale valenţe educative:
a. Activităţi instructiv-educative: lecţii desfăşurate la muzeele cu specific de ştiinţe
ale naturii, cursuri cu tematică de ştiinţele naturii, vizite la muzee cu specific de ştiinţe ale
naturii, ateliere de lucru, creaţie sau joc etc.;
b. Activităţi cultural-educative: vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare,
participarea la activităţile muzeului (matinee şi seri muzeale, concerte, spectacole,
concursuri, filme etc.), videoproiecţii legate de faună, floră, specii pe cale de dispariţie,
protecţia mediului etc., organizarea unor întâlniri cu personalităţi cultural-ştiinţifice,
organizarea de simpozioane şi sesiuni ştiinţifice etc.;
c. Participarea la programe şi proiecte educative.
În ceea ce priveşte aplicaţiile practice (de tipul celei prezentate), se remarcă posibilitatea
de integrare a muzeelor cu specific de ştiinţe ale naturii în toate fazele realizării unui asemenea
proiect: motivare şi documentare, investigare în teren şi evaluare. Vizitele efectuate la Secţia
de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, în etapa preliminară (de motivare
şi documentare), au reprezentat (prin caracterul de documentare, întâlniri şi discuţii cu
personalul specializat al muzeului) o premisă pentru efectuarea unor alte vizite la muzee cu
specific de ştiinţe ale naturii în timpul etapei de investigaţie în teren (Drobeta Turnu Severin,
Craiova); experienţa unor asemenea întâlniri (în multe cazuri inedite) dintre elevi şi (anumite)
muzee, în contextul mai larg al atingerii obiectivelor specifice unei asemenea aplicaţii practice
interdisciplinare, impune, la întoarcerea acasă, momente de reflecţie şi fixare a cunoştinţelor
dobândite, prin organizarea de simpozioane, expoziţii în spaţiile muzeului, publicarea de
articole în presa locală, lansarea unui nou număr al revistei Geographia (cuprinzând articole
redactate pe baza observaţiilor de teren şi a bibliografiei de specialitate) în spaţiile puse la
dispoziţie de muzeu etc.
Aplicaţia practică reprezintă aşadar, o componentă esenţială şi obligatorie a procesului
instructiv-educativ, investigaţia în teren aducând un plus de prospeţime cunoaşterii
geografice. Mai mult, experienţa unor asemenea acţiuni ne-a dovedit că sprijinul material,
organizatoric şi afectiv al elevilor în realizarea lor este maxim, aplicaţia practică fiind un
deziderat (vis) al oricărui elev dornic să descopere tainele geosistemice. De asemenea,
remarcăm avantajele deosebite care se desprind din relaţia strânsă dintre şcoală şi muzeele
cu specific de ştiinţe ale naturii, aceasta contribuind decisiv la creşterea calităţii actului
educaţional. De altfel, muzeul se înscrie în procesul educativ ca „un factor care nuanţează
competenţele şi cunoştinţele dobândite în şcoală (...) sub forma unor reprezentări concrete
şi directe, oferind elevului posibilitatea de a opera selecţii şi asocieri, de a realiza relaţionări
sau experimente concrete, ca parte a unei învăţări deschise şi active” [1].
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OUTLOOKS ON THE INTEGRATION OF NATURAL SCIENCES MUSEUMS WITHIN
THE FRAMEWORK OF PRACTICAL GEOGRAPHICAL APPLICATIONS
(Abstract)
Geography, as a school subject, registers within the crucible of 1–2 hours/week subjects, as
students’ interest oscillates between understanding the importance of geographical study (essential for
a better integration of man within society and its harmonization with the environment) and passing the
Baccalaureate exam. On the one hand, among teachers, recognition of the importance of geography oscillates
between awe and indifference. It mostly depends on the geography teacher’s attitude, as he/she, through the
activity in his/her classes, and through his extracurricular activities, can improve others’ view on geography
through other coordinates. On the other hand, the relationship between geography teachers and natural
sciences museums could use improvements/might need improving, as a better collaboration is imposed.
In addition, the outlining of a new context in regards to class location (especially regarding environmental
and biogeographical topics), documenting, contact with notable figures in the field, and last but not least,
evaluation is of great importance. For example, the following study suggests an alternative paradigm in
achieving geographical goals concerning high school education, through actively involving students in novel
opportunities to study geography, like interdisciplinary practical applications. The importance of natural
sciences museums is impossible to neglect in all the stages of the realization of such a project (motivating and
documenting, field investigation and evaluation). The practical opportunity is an essential and mandatory
component of the educational process, while the field investigation adds a bit of freshness to geographical
knowledge. Furthermore, the experience of such actions has proven that the financial, organizational and
emotional support from the students in regard to its accomplishment is maximal, as the practical application
is a dream of any student that is eager to discover the mysteries of the geosystem. All that is left is for the law
authorities to realize this and act accordingly. Likewise, the remarkable advantages that come off form the
close relationship between school and natural sciences museums are noticeable, as this contributes decisively
to the increase in quality of the education. The interdisciplinary practical application conducted in SouthWestern Romania between 2–6 April 2012 within the “Şcoala Altfel” (“School Differently”), consisting of the
launch and implementation of an interdisciplinary project accomplished by a team of teachers and students
of The “Alexandru Papiu Ilarian” National College of Târgu-Mureş, is an admirable example.
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Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Naturală,
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Rezumat: În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm proiectele educative desfăşurate
în muzeu al căror subiect este mediul în toată complexitatea proceselor, fenomenelor şi sistemelor
din natură.
În Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu s-au desfăşurat două tipuri de proiecte de mediu:
coordonate de către muzeografi, având drept colaboratori unităţile de învăţământ şi proiecte
coordonate de ONG-uri, la care muzeografii au colaborat. Încă de la înfiinţarea muzeului, acesta s-a
pus în slujba comunităţii, fiind întotdeauna ancorat şi receptiv la problemele comunităţii.
Având în vedere că o problemă majoră a comunităţii locale este cea a reciclării s-a iniţiat
proiectul Educaţia ecologică între realitate şi necesitate (desfăşurat în perioada ianuarie 2008 –
septembrie 2009), prin care s-au urmărit educarea educatoarelor, pe de o parte şi a preşcolarilor,
prin intermediul participanţilor la trainingul organizat în Muzeu, pe de altă parte. Activităţile
practice desfăşurate în cadrul proiectului s-au materializat prin două expoziţii temporare Mărţişoare
şi podoabe ecologice şi O alternativă vegetală în vopsirea ouălor. La proiect au participat 80 de
educatoare din 25 de grădiniţe, atât din Sibiu, cât şi din judeţ şi peste 2000 de preşcolari.
Alte proiecte desfăşurate sub coordonarea muzeografilor au fost: Cunoaşterea mediului pentru
preşcolari, ciclul primar şi şcolile speciale, Ecosistemele lumii, Mediul în care trăim şi Natura prin
ochii camerei de filmat. Activităţile educative desfăşurate în cadrul proiectelor au avut ca principal
scop atragerea atenţiei asupra unicităţii ecosistemelor, a vieţuitoarelor, a rolului lor complex în cadrul
habitatelor, influenţa omului asupra mediului, dar şi relaţia dintre om şi natură etc.
Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu este un simbol cultural local, cu rol important în societate,
datorită valorii patrimoniului său în primul rând, dar şi datorită calităţii serviciilor oferite publicului,
autenticităţii şi corectitudinii cu care se afişează în faţa acestora şi este astfel o instituţie de încredere.
Ca instituţie specializată intră în legătură cu alte organizaţii, societăţi, instituţii, iar aceste relaţii
sunt de natură să producă o anume imagine asupra muzeului. Astfel, Muzeul împreună cu Biserica
Evanghelică C.A. Sibiu au pus, în 2011, bazele unei reţele de comunicare al ONG-urilor de mediu
din Sibiu, iar Muzeul şi-a luat angajamentul că va sprijini iniţiativele şi proiectele membrilor reţelei
prin activităţi educative şi expoziţii temporare. Prin intermediul reţelei de mediu, Muzeul a devenit
colaboratorul Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu, în proiectul educativ ECO – CIVIC, proiect ce a fost
elaborat şi propus de personalul muzeului. Printre temele activităţilor educative incluse în cadrul
proiectului enumerăm următoarele: Apa – o resursă limitată şi Copacul de hârtie.
Alte proiecte la care Muzeul a colaborat desfăşurând activităţi educative au fost:
– proiectul LIFE + „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”, având ca beneficiar ARPM
Sibiu, iar ca parteneri Asociaţia Grupul Milvus şi Societatea Ornitologică Română,
– proiectului Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din România (APLR) sucursala Sibiu, în
cadrul căruia s-a organizat Noaptea liliecilor şi expoziţia temporară Schimbul trei în natură.
Următorul pas în promovarea proiectelor de mediu locale a fost iniţiat de către Biserica
Evanghelică C.A. din Sibiu, care a făcut demersuri ca Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu să
devină instituţie acreditată E.M.A.S. (Eco – Management and Audit Scheme). Aderând la acest
sistem comunitar de management de mediu şi audit, muzeul devine un exemplu demn de urmat
în conservarea resurselor naturale.
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Introducere
Problemele de mediu, disfuncţiile apărute în relaţia om-mediu sunt globale şi afectează
nu numai generaţiile actuale, ci şi pe cele viitoare. „Împăcarea” omului cu natura se poate
realiza numai prin cunoaşterea cauzei răului produs de om. Cunoaşterea este primul pas
în minimalizarea distrugerilor produse de om naturii. Sistemul format din plante, animale,
oameni, ale cărui elemente componente sunt legate prin relaţii interdependente este un sistem
complex ce schimbă mereu înfăţişarea planetei, a oceanelor, a atmosferei. Creşterea explozivă
a populaţiei umane, în ultimele două secole, a condus la dezechilibre importante în aceste
sisteme ecologice şi la periclitarea speciilor de plante şi animale, de care în mod direct sau
indirect depinde supravieţuirea fiinţei umane.
Creşterea populaţiei şi a nivelului de trai atrage după sine răspândirea activităţilor
umane, economice, sociale etc. dintre care amintim pe cele cu impact negativ asupra mediului:
defrişarea pădurilor, emiterea poluanţilor chimici în atmosferă, agricultura intensivă etc.,
la care se adaugă schimbări majore ale înfăţişării peisajului, a componenţei atmosferei,
a oceanelor. Pământul are în general energia să revină în stările de echilibru de dinaintea
acţiunii omului sau să-şi găsească un nou echilibru, însă multora dintre aceste schimbări
nu e în stare să le facă faţă.
Federaţia Naţională a Lumii Sălbatice (The National Wildlife Federation NWF) a prevăzut
că populaţia va ajunge de la 5,2 miliarde în 1990, la 8,5 miliarde în 2025, iar speciile de plante şi
animale vor dispărea într-un ritm de 1000 de ori mai rapid decât în ultimele 65 milioane de ani.
Se pare că răspunzătoare pentru 75% dintre extincţii este pierderea habitatelor (ex. defrişarea
pădurilor). În timp ce statisticile devin din ce în ce mai ameninţătoare se pare că omul, ne
referim nu numai la cei care pot interveni major în reducerea dezastrului, ci şi la omul obişnuit,
nu face tot ceea ce este posibil pentru a opri aceste procese distrugătoare [17].
Una dintre crizele care afectează omenirea prin exacerbarea acesteia într-un ritm de-a
dreptul periculos este cea a resurselor materiale şi a depozitării deşeurilor. Preocupările şi
măsurile de încetinire a evoluţiei crizei sunt materializate prin directive la nivel mondial.
Primele directive au apărut odată cu dezvoltarea industrială, creşterea populaţiei etc. şi
datează din a doua jumătate a secolului al XX-lea, când începuseră să devină vizibile efectele
negative ale dezvoltării: epuizarea resurselor naturale în scurt timp şi poluarea, respectiv
degradarea factorilor de mediu.
Astfel, în 1987, Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare publică raportul
„Viitorul nostru comun” (Raportul Brundtland) prin care se avertiza asupra intensificării
interdependenţelor dintre criza economică şi criza ecologică şi se făcea o pledoarie pentru
dezvoltarea durabilă. Conform Raportului Brudtland dezvoltarea durabilă este cea care
satisface cerinţele prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a
răspunde propriilor nevoi [18].
Conform principiilor dezvoltării durabile a unei societăţi care vrea să aibă nu numai
prezent, ci şi viitor, resursele de mediu trebuie astfel folosite, gospodărite încât să fie
satisfăcute şi necesităţile generaţiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă, (în engl. sustainable
development) cea la care se face referire în acest raport, este dezvoltarea sustenabilă la care
fac deseori referire mai ales politicienii români înţelegând prin dezvoltare sustenabilă –
dezvoltare susţinută prin ceva mai ales financiar [5].
În anul 1992, la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de
Janeiro, la care au participat 128 de ţări, printre care şi România s-a semnat „Agenda 21”
prin care ţările participante se angajau să reducă efectele distructive ale activităţilor umane
asupra mediului [19]. Aceleaşi problematici au fost dezbătute şi în cadrul altor organisme
internaţionale cu implicare mondială [20].
Cele mai grave disfuncţii la nivelul sistemului mediu-om sunt legate de exploatarea
resurselor de mediu – fie că acea resursă este apa, petrolul, lemnul etc. şi chiar aerul pe care îl
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respirăm. Termenul de resurse desemnează toate acele lucruri care sunt importante omului
şi civilizaţiei umane, atât în prezent, cât şi în viitor [16].
În cadrul acestei relaţii biunivoce, folosirea durabilă a resurselor de mediu – dezvoltarea
societăţii, cunoaşterea este primul pas în minimalizarea distrugerilor produse de om
naturii, în folosirea resurselor de mediu sustenabil. Cunoaşterea, acumularea de cunoştinţe
despre mediu – educaţia pentru mediu, care face obiectul acestui demers, trebuie înţeleasă
ca un proces continuu de acumulare de cunoştinţe, deprinderi care să se constituie întrun angajament permanent în a utiliza eficient resursele naturale. Devenind mult mai
răspunzători în a proteja şi a menţine calitatea mediului, cetăţenii – publicul larg, pot deveni
parte în luarea de decizii importante de mediu, pot fi parte conştientă, informată în folosirea
sustenabilă a resurselor de mediu, fiecare la el în comunitate şi în familie. Acumularea de
cunoştinţe legate de mediu poate schimba modul de gândire a maselor largi.
În procesul de formare a individului, educaţia pentru mediu trebuie să urmărească:
dobândirea de cunoştinţe ecologice, formarea unei gândiri ecologice, în virtutea căreia individul
să fie capabil să ia măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea agresiunilor asupra mediului [2].
Educaţia, în general şi cea pentru mediu, în particular, trebuie să fie un proces continuu
şi în mod firesc ea începe din sânul familiei, pentru că „în primul rând familia este instituţia
în care se formează respectul pentru păstrarea nealterată a mediului natural şi pentru
menţinerea unor condiţii de habitat civilizate, în orice împrejurare” [4]. Educaţia de mediu
începută în familie se continuă în şcoli, unde curricula şcolară include discipline ecologice
– protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, dezvoltare durabilă, managementul
resurselor naturale – şi ar trebui să continue apoi pe tot parcursul vieţii, constituind astfel o
preocupare a tuturor factorilor sociali din comunitatea umană. Prin diverse activităţi, elevii
pot cunoaşte şi înţelege relaţia dintre om şi mediu, şi efectele ei negative sau pozitive, cum se
poate diminua efectul impactului negativ asupra mediului prin formarea de competenţe ce
contribuie la reducerea consumului de resurse şi cum se poate trăi astfel încât să se producă
un cât mai mic impact negativ asupra mediului.
Plecând de la constatarea că pentru muzeul contemporan, raţiunea de a fi, este cea
educativă şi că în cadrul muzeului activităţile educative pot fi fără prejudecăţi, limite şi
bariere [14], considerăm ca muzeul şi în cazul nostru muzeele de ştiinţele naturii constituie
principalii vectori pentru transmiterea informaţiei legate de mediu. În muzeu, sub îndrumarea
specialiştilor, copiii, tinerii pot experimenta, observa, crea etc., pot beneficia de educaţia de
mediu nonformală. Izvorul tuturor cunoştinţelor despre natură ale omului este însăşi natura:
ea este izvorul tuturor senzaţiilor care dau de veste despre ceea ce există în afara conştiinţei
omului şi independent de el [8]. Şi din acest punct de vedere, muzeul poate înlesni cunoaşterea
naturii in situ, oricând, nefiind îngrădit de un program aşa cum este cel şcolar.
În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm proiectele educative desfăşurate în muzeu,
al căror subiect este mediul în toată complexitatea proceselor, fenomenelor şi sistemelor
din natură în cadrul Muzeului de Istorie Naturală. În Muzeu s-au desfăşurat două tipuri de
proiecte de mediu: coordonate de către muzeografi, având drept colaboratori unităţile de
învăţământ şi proiecte coordonate de ONG-uri, la care muzeografii au colaborat.
Materiale şi metode
Educaţia pentru mediu reprezintă un proces permanent şi interdisciplinar. Din perspectiva
relaţiei educaţie – mediu, se pot diferenţia trei categorii ale educaţiei pentru mediu [11]:
a) educaţia despre mediul înconjurător, axată în principal asupra conţinutului, vizând
acumularea de cunoştinţe despre mediul înconjurător şi de abilităţi necesare înţelegerii
acestor cunoştinţe. În acest caz, mediul este obiectul studiului.
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b) educaţia în mediul înconjurător, în care formarea se realizează în contact cu mediul.
Mediul este în acelaşi timp cadru al formării şi resursă didactică, stimulând investigarea şi
oferind elemente necesare găsirii soluţiilor.
c) educaţia în sprijinul mediului, vizând rezolvarea de probleme şi prevenirea acestora,
dar şi gestionarea resurselor. Mediul devine în acest caz scop.
Analiza proiectelor, a activităţilor educative desfăşurate în Muzeul de Istorie Naturală
din Sibiu, din punct de vedere tematic, al rezultatelor obţinute, al feedback-ului în cadrul
comunităţii locale, evidenţiază că acestea au cuprins toate cele trei categorii ale educaţiei
pentru mediu. Peste un milion de piese sau mai corect spus mărturii materiale ale evoluţiei
mediului înconjurător, au stat la dispoziţia celor care au dorit să se informeze, să cunoască şi
poate să iubească natura.
Principalele metodele de acumulare a cunoştinţelor în cadrul proiectelor şi activităţilor
destinate educaţiei pentru mediu au inclus: expunerea, conversaţia, demonstraţia,
descoperirea, studiul de caz etc.
Scurt istoric al educaţiei în Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu
Înainte de a prezenta activităţile educative de mediu, ce sunt analizate în această lucrare
considerăm necesară prezentarea, succintă, a Muzeului şi a începutului acestor activităţi
pentru că atunci când activităţile educative au un fundament ştiinţific, o tradiţie, succesul,
eficienţa transmiterii informaţiilor este mult mai mare.
După decenii de cercetare şi inspiraţi de mişcările naturaliste ale secolului, în 1849, a
fost înfiinţată în Sibiu, la iniţiativa unui grup de amatori naturalişti saşi, Societatea Ardeleană
pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu – Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu
Hermannstadt. Membrii Societăţii se întruneau încă din 1847 în cadrul aşa numitelor cercuri
de lectură, unde discutau şi aduceau la cunoştinţă comunităţii locale noile descoperiri în
domeniu. Imediat după înfiinţarea Societăţii a fost inaugurată şi revista Societăţii intitulată
Dezbaterile şi comunicările Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii – Verhandlungen und
Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.
Jurnalul a apărut la început sub formă de fascicule lunare, iar din 1870 în volume anuale,
ultimul număr al publicaţiei a fost editat în 1945. Prin intermediul acestei publicaţii,
Societatea a devenit cunoscută atât în ţară, cât şi în întreaga lume. Charles Darwin, Alexander
von Humbold, Ernst Haeckel, Eduard Suess, Alexandru Borza s-au numărat printre membrii
de onoare ai Societăţii de-a lungul timpului [3].
Marele entomolog Ieniştea (1910–1994), în lucrarea sa dedicată celor 100 de ani (1849–
1949) de activitate entomologică desfăşurată în cadrul Societăţii, menţiona: „o profundă
dragoste pentru natură, unită cu setea de cunoaştere şi cu un puternic patriotism au constituit
mortarul cu care o mână de entuziaşti au zidit fundaţie edificiului sobru şi solid intitulat
Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften” [9].
Odată înfiinţată Societatea, membrii acesteia s-au dedicat studiului resurselor naturale
ale ţării şi nu numai, iar rezultatele, a zeci de ani de cercetare, le-au constituit colecţiile de
o valoare ştiinţifică inegalabilă, publicaţiile ştiinţifice, dar şi asidue activităţi de educare a
comunităţii: sute de conferinţe referitoare la tot ce era mai nou în ştiinţele naturii, ce au
fost ţinute în cadrul Societăţii (cuprinsul periodicului Societăţii şi rubrica Vereinsnahrichten
dovedeşte aceasta).
Următorul eveniment important în dezvoltarea naturalismului transilvănean a fost
inaugurarea în 1859 a Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. Înfiinţarea unui muzeu de
istorie naturală la Sibiu nu a fost întâmplătoare deoarece la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
Sibiul era cel mai important centru ştiinţific, mai ales în domeniul ştiinţelor naturii, din întreg
Principatul Transilvaniei. De asemenea, în această perioadă, Sibiul a fost centrul administrativ
30

Educaţia muzeală ca mijloc de promovare a proiectelor de mediu

al Transilvaniei, iar guvernatorii principatului au sprijinit dezvoltarea culturală şi economică
a oraşului, mai ales Baronul Samuel von Brukenthal (1721–1803), care a susţinut progresul
ştiinţelor naturale, fiind el însuşi un pasionat colecţionar, în special de minerale.
Clădirea muzeului a fost gândită ca un spaţiu de depozitare al colecţiilor membrilor
Societăţii şi ca sediu al acesteia. Această instituţie de cultură a devenit, în scurt timp,
depozitar principal al valorilor naturale naţionale, un muzeu al vieţii. Membrii Societăţii
au înţeles că rolul muzeului este acela de a studia biodiversitatea prin cercetarea bazată pe
colecţii şi transferul cunoştinţelor acumulate către public, îmbinând educarea cu petrecerea
agreabilă a timpului liber. Relaţia cu publicul a devenit o prioritate pentru membrii. Chiar la
inaugurare, în vara anului 1895 au fost înregistraţi 9600 vizitatori printre care s-au aflat şi
36 de grupuri şcolare şi din iarnă, la muzeu, se organizau conferinţe de profil [1].
Cu timpul, studenţii şi elevii participau la cursuri organizate în incinta instituţiei şi
susţinute de personalul muzeului, precum laboratorul de microscopie, finalizat în 1919 şi
condus de doctorul Victor Weindel (1887–1940), entomolog şi membru al Societăţii. Societatea
Ardeleană de Ştiinţele Naturii din Sibiu a contribuit prin activitatea ei nu numai la răspândirea
unor idei progresiste în domeniul ştiinţelor naturii, ci şi-a adus aportul, prin ideile originale
şi lucrările bine fundamentate ale membrilor săi şi la progresul biologiei din ţara noastră [7].
Conform Legii 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice [10], una dintre
funcţiile principale ale muzeului este punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul
cunoaşterii, educării şi recreerii. În perioada actuală, muzeele de istorie naturală au şi rolul
de a sensibiliza publicul faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului, a speciilor
şi habitatelor acestora. Specimenele prezente în colecţiile Muzeului de Istorie Naturală
din Sibiu au ca puncte de colectare, cu preponderenţă, România care, „graţie sălbăticiei şi
înapoierii sale, rămâne o Arcă a biodiversităţii Europei” [6]. De aceea, este datoria muzeului
de a milita pentru protecţia şi conservarea habitatelor naturale ale ţării. Aceste colecţii vaste
oferă posibilitatea cunoaşterii naturii – a faunei şi vegetaţiei – fără a fi necesară deplasarea în
habitatele respective.
Proiecte de mediu promovate de Muzeu
În Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, până în anul 2007, educaţia se limita la
transmiterea informaţiilor prin intermediul ghidajelor în expoziţia de bază. Renovarea
expoziţiei şi realizarea unei Săli Multimedia în care să se desfăşoare activităţi educative a
constituit începutul desfăşurării şi proiectelor de mediu. Era momentul în care s-a dorit
să se comunice publicului larg faptul că muzeul s-a schimbat conceptual, transformânduse dintr-un muzeu al elitelor, într-un muzeu prietenos, al tuturor, un loc de informare,
dar şi de relaxare.
Încă de la înfiinţarea Societăţii şi a Muzeului acestea s-au pus în slujba comunităţii,
fiind întotdeauna ancorate şi receptive la problemele comunităţii. Având în vedere că o
problemă majoră a comunităţii locale este cea a reciclării deşeurilor, a fost gândit şi realizat
proiectul Educaţia ecologică între realitate şi necesitate. Proiectul s-a desfăşurat în perioada
ianuarie 2008–septembrie 2009 şi a urmărit două aspecte majore, educarea educatorilor,
precum şi a preşcolarilor, prin intermediul participanţilor la trainingul organizat în Muzeu.
În prima parte a proiectului au avut loc cursuri de formare a educatoarelor în probleme
legate de reducerea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor şi de alimentaţia sănătoasă. Partea a
doua a proiectului a constat în implementarea informaţiilor acumulate de participantele la
cursuri, în grădiniţe şi prin copii, în familii. Activităţile practice de refolosire a deşeurilor s-au
materializat în organizarea unei expoziţii temporare Mărţişoare şi podoabe ecologice, iar cele
referitoare la alimentaţia sănătoasă s-au materializat în organizarea expoziţiei O alternativă
vegetală în vopsirea ouălor. La proiect au participat 80 de educatoare, din 25 de grădiniţe,
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atât din Sibiu, cât şi din judeţ şi peste 2000 de preşcolari. Beneficiul acestui proiect a fost
multiplu: în primul rând educarea educatorilor şi implicarea familiei copilului la proiect şi
anume la confecţionarea obiectelor expuse în cele două expoziţii organizate şi în al doilea
rând, mediatizarea evenimentelor prezentate de mass-media locală ca fiind modele demne
de a fi urmate. Feedback-ul expoziţiei şi anume dorinţa vizitatorilor de a cumpăra mărţişoare
ecologice a făcut ca acest proiect să continue prin organizarea în 2010 a unor târguri în care
s-au vândut produse confecţionate din deşeuri.
Un alt proiect de mediu implementat de către Muzeu a fost Cunoaşterea mediului pentru
preşcolari, ciclul primar şi şcolile speciale în care, ţinând cont de vârsta participanţilor, s-a
pus accentul pe povestire, menită fiind să le menţină vie atenţia şi interesul. S-au folosit şi
alte forme de expunere care au avut ca scop îmbogăţirea informaţilor cu privire la mediu
înconjurător. Metoda studiului de caz a fost de asemenea, folosită în prezentarea anumitor
teme cum ar fi: ciclul de viaţă al albinelor, ciclul de viaţă al plantelor, ecosistemul unei păduri,
ecosistemul unei bălţi, diverse habitate etc.
Pentru clasele primare, gimnaziale şi liceale, s-a desfăşurat, pe mai mulţi ani, un ciclu
de proiecte care a inclus: Ecosistemele lumii, Mediul în care trăim şi Natura prin ochii camerei
de filmat. Activităţile educative desfăşurate în cadrul proiectelor au avut ca principal scop
atragerea atenţiei asupra unicităţii ecosistemelor, a vieţuitoarelor, a rolului lor complex
în cadrul habitatelor, influenţa omului asupra mediului, dar şi relaţia dintre om şi natură
etc. Metoda conversaţiei, a explicaţiei, dar şi a demonstraţiei au constituit modalităţile
de transmitere a informaţiei. O mare pondere a avut-o metoda demonstraţiei cu ajutorul
mijloacelor didactice de substituţie audio-vizuale, respectiv filme didactice, care pot reda cu
o mare acurateţe ambianţa mediului sau a fenomenului prezentat. Filmele didactice prezintă
avantajul că aduc nu numai un plus de informaţii de specialitate, ci reprezintă şi sursă de
trăire, de integrare în mediul respectiv. [2]
Colaborări la proiecte ale ONG-urilor de mediu
Expoziţia este o modalitate eficientă de a pune în valoare patrimoniul muzeal,
reprezentând principala formă de manifestare cultural – educativă a muzeului. Expoziţia,
fie ea de bază sau temporară, vine în sprijinul activităţilor şi proiectelor educative sau stau la
baza dezvoltării acestora. Această modalitate de valorificare a patrimoniului a fost utilizată
în sprijinul proiectelor de mediu locale.
În luna mai 2010, a fost vernisată expoziţia temporară Schimbul trei în natură, iar
tematica şi data vernisării acestei expoziţii nu au fost alese la întâmplare. Această expoziţie
educativă a promovat proiectul de anvergură al Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din
România (APLR), sucursala Sibiu. În ultimele decenii au fost evidenţiate schimbări drastice
ale efectivelor populaţiilor de lilieci, atât pe plan european, cât şi la scară naţională. Cele mai
importante cauze, directe şi indirecte, ale acestor schimbări sunt activităţile umane.
Pe teritoriul României trăiesc 30 de specii de lilieci care sunt strict protejate prin lege.
APLR desfăşoară periodic proiecte de mediu educative menite să informeze comunitatea cu
privire la protejarea acestor animale, care pentru mulţi sunt învăluite în mister. Aspectului
înspăimântător al liliecilor, creat de legende şi mituri de-a lungul timpului, coordonatorii
proiectului au contrapus utilitatea, rolul important al acestora în cadrul habitatelor.
Punctul culminant al activităţilor educative din cadrul proiectului, l-a constituit
Noaptea Muzeelor din 15 mai 2010, când programul denumit Noaptea liliecilor, desfăşurat
în parteneriat cu membrii APLR Sibiu, a constituit o oportunitate pentru ONG şi Muzeu
de a promova cunoaşterea şi protecţia liliecilor. Acest program educativ a debutat printr-o
scenetă cu tema Legenda zilei şi a nopţii, la care au participat 50 de copii din ciclurile
preprimar, primar şi gimnazial. Reprezentaţiile au fost susţinute de studenţi ai Universităţii
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Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Departamentul de Artă Teatrală. Sceneta
a avut rolul de a introduce publicul în mediul în care trăiesc animalele de noapte. Membrii
APLR au prezentat publicului vizitator proiecţii power-point şi filme educative tematice
menite să prezinte speciile de lilieci din România, caracteristicile şi comportamentul
acestora, mediul lor de viaţă şi poziţia lor în lanţul trofic. Participanţii au avut ocazia să
pună întrebări şi să vină în contact cu specialişti care studiază aceste specii. Mulţi dintre
cei prezenţi au putut să sprijine asociaţia cu donaţii şi chiar şi-au manifestat interesul să ia
parte la campaniile acesteia. Proiecţiile video, informaţiile transmise, ghidajul în expoziţia
temporară Schimbul trei în natură, au contribuit la informarea publicului larg şi, mai ales,
au contribuit la conştientizarea privind speciile periclitate din natură. Considerăm că
proiectul şi-a atins scopul având în vedere că întrebarea care era pe buzele tuturor la ieşirea
din expoziţia muzeului era: oare şi celelalte specii nocturne necesită măsuri de conservare
ca şi speciile de lilieci?
Expoziţia temporară Schimbul trei în natură a adus în faţa vizitatorului lilieci şi alte
specii de animale nocturne, care au inspirat multe legende sau filme de groază. Mesajul
expoziţiei s-a axat pe rolul important al acestor animale în natură, utilitatea lor pentru om,
capacităţile lor extraordinare de adaptare la viaţa nocturnă şi nu în ultimul rând necesitatea
protejării şi conservării acestor specii. Vizitatorii muzeului au înţeles, încă de la vernisaj,
că noaptea natura nu doarme, deoarece natura înseamnă viaţă, iar viaţa este puls, mişcare,
un spectacol pe care, noi oamenii nu îl putem vedea cu ochiul liber, ci doar auzi. Această
expoziţie temporară le-a oferit ocazia să asocieze sunetele unui animal, să îl admire şi mai
ales să îl cunoască. Expoziţia a facilitat activităţile educative ale muzeului, iar posturile
locale de televiziune au prezentat ghidajul televizat al expoziţiei, contribuind la diseminarea
informaţiilor promovate de expoziţie.
Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu este un simbol cultural local, cu rol important în
societate, datorită valorii patrimoniului său, în primul rând, dar şi datorită calităţii serviciilor
oferite publicului, autenticităţii şi corectitudinii cu care se afişează în faţa acestora şi este astfel
o instituţie de încredere. Ca instituţie specializată intră în legătură cu alte organizaţii, societăţi,
instituţii, iar aceste relaţii sunt de natură să producă o anume imagine asupra muzeului.
Astfel, Muzeul de Istorie Naturală împreună cu Biserica Evanghelică C.A. Sibiu au pus în
2011, bazele unei reţele de comunicare ale ONG-urilor de mediu din Sibiu, o reţea implicată
activ în domeniul protecţiei mediului pe teritoriul judeţului Sibiu, în care sunt implicate
asociaţii, instituţii şi ONG-uri de mediu. Muzeul şi-a luat angajamentul că va sprijinii
iniţiativele şi proiectele membrilor reţelei prin activităţi educative şi expoziţii temporare.
Temele dezbătute în cadrul întâlnirilor Reţelei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Protecţia Mediului din Sibiu au fost:
– posibilitatea realizării unor acţiuni de igienizare şi colectare selectivă a deşeurilor,
– conservarea spaţiilor verzi,
– metode alternative de deplasare şi petrecere a timpului liber eco-friendly,
– activităţi de conştientizare a comunităţii cu privire la aceste aspecte.
Prin intermediul reţelei de mediu, Muzeul a devenit colaboratorul Parohiei Evanghelice
C.A. Sibiu, care a iniţiat demersurile înfiinţării, în oraş, a unui centru de educaţie pentru
mediu. Muzeul va participa la activităţile educative, desfăşurate în acest centru, încadrate în
proiectul educativ ECO – CIVIC, proiect ce a fost elaborat şi propus de personalul muzeului.
Acest proiect are ca scop formarea unui comportament civic al participanţilor în ceea ce
priveşte mediul natural în care trăiesc, cât şi utilizarea sustenabilă a resursele naturale.
Printre temele activităţilor educative incluse în cadrul proiectului enumerăm următoarele:
– Apa – o resursă limitată. Informaţiile prezentate participanţilor se referă la: apa ca mediu de
viaţă, lanţurile trofice acvatice, circuitul apei în natură, noţiunea de apă potabilă, cauzele
poluării apei, procesul de autoepurare a acesteia şi cel de epurare asistată;
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– Copacul de hârtie. Informaţiile sunt menite să atragă atenţia asupra necesităţii reciclării
hârtiei, fiind abordate noţiuni legate de procesul de fabricare a acesteia, problema
defrişărilor necontrolate şi efectele acestora asupra mediului şi a vieţii cotidiene a fiecărui
individ al unei comunităţi.
În mai 2011, în cadrul evenimentului internaţional „Noaptea Muzeelor” la Muzeul
de Istorie Naturală din Sibiu (peste 4.000 de vizitatori au trecut pragul muzeului în
intervalul orar 16–24) s-au desfăşurat activităţi educative în sprijinul proiectelor reţelei de
mediu din Sibiu, şi anume în cadrul proiectului LIFE + „Conservarea acvilei ţipătoare mici
în România”, având ca beneficiar ARPM Sibiu, iar ca parteneri Asociaţia Grupul Milvus
şi Societatea Ornitologică Română. În sala multimedia a muzeului, sute de vizitatori au
participat la activităţile educative organizate de muzeu dintre care enumerăm: prezentări
power-point ale proiectului, discuţii libere cu privire la necesitatea conservării acvilei
ţipătoare mici şi, nu în ultimul rând, care este rolul nostru, al tuturor, în protejarea acestei
specii periclitate.
Următorul pas în promovarea proiectelor de mediu locale depăşeşte tot ce s-a făcut
până în prezent deoarece, în viitorul apropiat, se doreşte şi au fost iniţiate demersurile
ca Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu să devină instituţie acreditată E.M.A.S. (Eco –
Management and Audit Scheme). Aderând la acest sistem comunitar de management
de mediu şi audit, muzeul devine un exemplu demn de urmat în conservarea resurselor
naturale. Astfel, Muzeul se obligă să îmbunătăţească continuu performanţa instituţiei cu
privire la gestionarea în mod economic a resurselor de apă, curent electric, gaz, hârtie şi a
altor resurse utilizate în instituţie, cu scopul reducerii costurilor şi al protejării conştiente a
mediului înconjurător. Iniţiativa acreditării Muzeului de Istorie Naturală aparţine Bisericii
Evanghelice C.A. din Sibiu (în mai 2009 Parohia Evanghelică din Sibiu a devenit a doua
instituţie din România înscrisă pe lista instituţiilor certificate E.M.A.S.). Proiectul se va
derula în trei etape:
– etapa 1 (2012–2014) – lucrări preliminare acreditării E.M.A.S.;
– etapa 2 (2014) – dobândirea certificării E.M.A.S.;
– etapa 3 (2014–2017) – implementarea sistemului de management de mediu conform
procedurii E.M.A.S..
În afara îmbunătăţirii performanţei instituţiei, muzeul trebuie, încă din prima etapă,
să realizeze un transfer de cunoştinţe cu privire la sistemul E.M.A.S., să extindă căile de
comunicare şi să găsească altele noi cu privire la educarea şi informarea comunităţii în legătură
cu necesitatea protecţiei mediului. Muzeul trebuie să promoveze necesitatea implementării
unor măsuri de management de mediu. Activităţile educative vor fi din nou în prim-plan prin:
– îmbunătăţirea sistemului de informare a angajaţilor cu privire la reducerea consumului
intern al resurselor, dar şi în locuinţele personale, activităţi de team-building pe teme
precum ciclul de viaţă al produselor, reciclarea, energy labelling sau etichetarea produselor
electrocasnice, obiectivele E.M.A.S.;
– informarea în mod continuu a publicului prin expoziţii temporare având ca tematică
obiectivele E.M.A.S.;
– introducerea în proiectele educative pentru copii a unor activităţi precum: reciclarea,
economisirea resurselor naturale neregenerabile, deşeurile şi efectele lor asupra naturii etc.;
– crearea unui proiect educativ pentru adulţi cu tema Natura este şi casa mea, prin care
participanţii vor învăţa ce măsuri pot aplica în locuinţele proprii în vederea reducerii
consumului de resurse.
Prima etapă, de acreditare a muzeului, a fost deja demarată. Acreditarea instituţiei
va fi rezultatul, încoronarea numeroaselor activităţi desfăşurate sub egida conservării şi
protecţiei mediului.
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Concluzii
Educaţia muzeală reprezintă o metodă, încă neexploatată în România la adevăratul
potenţial, de a comunica social, cultural şi ştiinţific, de a corecta concepţii greşite şi de a
îmbunătăţii atitudini şi competenţe cognitive. Pentru a comunica eficient fondul de
cunoştinţe sau pentru a schimba atitudini sau concepţii eronate, educaţia informală este o
cale dificilă, dar nu imposibilă, iar oamenii sunt schimbaţi pozitiv, de cele mai multe ori, prin
astfel de experienţe [15]. Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu îşi propune, prin activităţile
sale educative să schimbe mentalitatea vizitatorilor săi, indiferent de vârstă, cu privire la
necesitatea conservării naturii, sprijinind proiecte de mediu şi promovând mesajul pozitiv
al acestora. De asemenea, prin relaţionarea cu aspectele locale ale mediului, punându-se
accent din ce în ce mai mult pe prezentarea şi discutarea iniţiativelor locale cu privire la
mediu prin intermediul educaţiei informale se poate astfel mult mai uşor ca atât elevii, cât
şi adulţii să îşi consolideze şi să îşi sedimenteze un comportament adecvat faţă de mediu,
căci astfel „în lipsa posibilităţii aplicării cunoştinţelor dobândite în situaţii reale de viaţă,
nu poate avea loc transferul noţiunilor, elevii pierzând din vedere utilitatea informaţiilor şi
datelor respective” după cum punctează Öllerer [13].
Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu doreşte să fie un factor social activ în conştientizarea
cu privire la educaţia pentru mediu. Implicarea muzeului prin participarea în procesul
educaţiei pentru mediu, influenţează astfel comunitatea să devină mult mai conştientă de
valorile patrimoniului natural, comunitate care va fi mult mai în măsură să îl conserve şi să
îl protejeze. Prin participarea elevilor la activităţile de educaţie pentru mediul înconjurător
desfăşurate în muzeul nostru (dar şi din alte instituţii, ONG-uri etc.), se va determina
formarea de indivizi cu un comportament corespunzător faţă de mediu, care vor continua să
consolideze acest comportament pe tot parcursul vieţii.
Am putea încheia citând afirmaţia UNESCO [21] cu privire la atingerea obiectivului
dezvoltării durabile considerând că „Educaţia nu este o finalitate în sine. Ea este un instrumentcheie pentru a aduce modificările în cunoştinţe, valori, atitudini şi moduri de viaţă necesare
dezvoltării durabile şi stabilităţii în şi între state, democraţie, securitate şi pace.”
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MUSEUM EDUCATION AS TOOL FOR PROMOTING ENVIRONMENTAL PROJECTS
(Abstract)
Since its establishment, the Natural History Museum in Sibiu has dedicated and performed activities
serving the best interest of the community. Given that today a major problem in the local community is recycling,
the museum initiated in January 2008 the project Environmental Education between reality and necessity.
The project lasted until September 2009 and was focused on two major issues: introducing environmental
education methods to school teachers and kindergarten educators and teaching the participants how to recycle.
The materials resulted from the practical activities were displayed during temporary exhibitions: Mărţişoare
şi podoabe ecologice – Trinkets and green ornaments and O alternativă vegetală în vopsirea ouălor – A green
alternative in dyeing Easter eggs. At the project were involved 80 teachers with 2000 preschoolers belonging to
25 kindergartens from Sibiu and from the county.
Other projects carried out under the museum curators supervision were: Cunoaşterea mediului pentru
preşcolari – Environmental learning for preschool, primary and special schools (for kindergarten and grades
I–IV), Ecosistemele lumii – World’s Ecosystems, Mediul în care trăim – Our environment and Natura prin
ochii camerei de filmat – Nature through the eyes of the camera. The educational activities undertaken within
the projects had as main purpose environmental protection, raising attention towards the country’s unique
ecosystems, the animals and their role within these complex habitats, the human impact on the environment,
the relationship between man and nature, etc. Conversation, explanations and demonstration were the means
used in transmitting information.
The Natural History Museum in Sibiu is a local cultural icon, with an important role in society, primarily
due to its valuable heritage but also because of the public services quality, the authenticity and accuracy with
which the activities are displayed to the community, becoming thus a reliable institution. As a specialized
institution the museum is in touch with other organizations, companies, societies, and these relationships are
likely to reflect on the museum giving it a particular image.
Therefore, together with the Evangelical Parish C.A. from Sibiu the museum founded in 2011, an
environmental NGO’s communication network in Sibiu, the museum committing to support the network
members initiatives and projects through educational activities and exhibitions. Through the environmental
network, the museum became one of the collaborators in the development of a local environmental education
center, project initiated by the Evangelical Parish Sibiu. The Natural History Museum will participate with the
educational project ECO – CIVIC, developed and proposed by the museum staff. Among the topics included in
the project are: Water – a scarce resource and the Paper tree, both addressing the sustainable use of water and
paper.
The museum participated with educational activities to other environmental projects:
– The LIFE project: The conservation of the Lesser spotted Eagle in Romania, beneficiary A.R.P.M. Sibiu
and as partners the Milvus Group Association and the Romanian Ornithological Society,
– The Bat Protection Association of Romania (APLR) Sibiu branch bat species conservation project – the
museum held a Bats night and a temporary exhibition entitled Schimbul trei în natură – The third watch in nature.
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Educaţia muzeală ca mijloc de promovare a proiectelor de mediu
The next step in promoting local environment projects by means of educational activities will exceed
what has been done so far, because in the near future the Natural History Museum in Sibiu and the Evangelical
Parish Sibiu C.A. desire and have initiated the steps to include the museum in to the EMAS (Eco – Management
and Audit Scheme) institutions. Adhering to the community eco-management and audit system the museum
becomes a leading institution in environmental protection, an example in preserving natural resources. The
museum is committed to continuously improve its environmental performance regarding the sustainable
management of water, electricity, gas, paper and other resources used in the institution in order to reduce costs
and conscious protect the environment.
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„DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”
– CONCURS NAŢIONAL ONLINE
Mihaela SĂMĂRGHIŢAN1, Adela BUTIURCA2
1
2

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii, str. Horea nr. 24, RO–540036 Târgu-Mureş
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureş, str. Şurianu nr. 3, RO–540376 Târgu-Mureş

Rezumat: Mediul ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să
folosim aceste elemente esenţiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre.
Gândindu-ne că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci pentru ca să existe o
relaţie între oameni şi natură, omul trebuie să fie prieten cu natura.
Am pornit de la ideea că ar trebui să ştim cum să ne comportăm cu natura încă de mici.
Concursul online „Din lumea celor care nu cuvântă” a fost lansat în anul 2010. Până în prezent
s-au desfăşurat trei ediţii, urmând să continue şi în anii următori.
Prin iniţierea şi desfăşurarea unui concurs online pe teme de ştiinţe ale naturii s-a încercat
folosirea unui instrument ce capătă o importanţă din ce în ce mai mare în zilele noastre – internetul –
în scopul educării şcolarilor în spiritul respectării valorilor şi calităţii mediului, creşterii gradului de
informare a participanţilor la proiect cu privire la cunoaşterea mediului şi creşterii interesului către
informare prin forţe proprii, utilizând surse bibliografice propuse de cadrele participante la proiect.
Proiectul îşi propune: dezvoltarea creativităţii artistico-plastice a participanţilor, prin desfăşurarea unor activităţi menite să le formeze atitudini responsabile, în vederea ocrotirii mediului;
responsabilizarea elevilor cu privire la viaţa animalelor; stimularea implicării acestora în concursuri
şi dezvoltarea spiritului de competiţie; dezvoltarea creativităţii literare prin realizarea unor texte în
versuri sau proză.

Introducere
Omul este în mod constant în căutarea diversității, a noului şi a variației. Curiozitatea
sa nelimitată, inteligența creatoare, sunt atuuri pe care orice educator trebuie să le folosească
în transmiterea valorilor sociale şi umane, atât de necesare integrării individului în societate
şi dezvoltării sale din punct de vedere psiho-socio-cultural.
Muzeele – prin patrimoniul lor – trebuie să fie instituții culturale active şi ofensive,
capabile să contribuie la edificarea unei conştiințe moderne privitoare la valoarea propriului
patrimoniu şi a vocației acestuia de a se defini ca parte a patrimoniului cultural european
şi universal [2].
Educaţia formală aplicată în şcoli şi cea informală realizată în muzee trebuie să se
combine în vederea soluţionării conceptelor într-un mod eficient şi în acelaşi timp ludic [1].
Ritmul rapid al schimbărilor care afectează existenţa socio-culturală, influenţează
inclusiv muzeul.
Astfel, „se impune ca muzeul să facă mai mult decât să se adapteze schimbărilor, şi
anume să le declanşeze, să le devanseze. De aceea, el trebuie să îşi dezvolte dimensiunea
interdisciplinară şi proiectivă, iar pedagogia muzeală reprezintă un asemenea suport.” [4]
Educaţia a fost un element central în rolurile muzeelor în ultimele decade. Spre
deosebire de trecut, era informaţiei tehnologice a modificat metodele vechi de învăţare,
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experienţa online devenind din ce în ce mai semnificativă în procesele de studiu.
Prin iniţierea şi desfăşurarea unui concurs online pe teme de ştiinţe ale naturii s-a
încercat folosirea unui instrument ce capătă o importanţă din ce în ce mai mare în zilele
noastre – internetul – în scopul educării şcolarilor în spiritul respectării valorilor şi calităţii
mediului, creşterii gradului de informare a participanţilor la proiect cu privire la cunoaşterea
mediului şi creşterii interesului către informare prin forţe proprii, utilizând surse bibliografice
propuse de cadrele participante la proiect.
Accentul cade aici pe stimularea participanţilor la proiect prin programe şi metode
alternative, diferenţiate, diversificate, facultative, aplicative, de completare, în acord cu
elementele de noutate în diferitele domenii, cu noi tipuri de comunicare, metode de
activizare, tehnici de creativitate, cu stimularea dezvoltării vocaţionale.
Argument
Încă de la apariţia omului pe Pământ, natura l-a ocrotit, l-a protejat, oferindu-i necesarul
existenţei, fiindu-i prietenă.
Mediul ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să folosim
aceste elemente esenţiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre.
Gândindu-ne că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci, pentru ca să
existe o relaţie între oameni şi natură, omul trebuie să fie prieten cu natura.
Am pornit de la ideea că ar trebui să ştim cum să ne comportăm cu natura încă de mici.
Educaţia ecologică trebuie să le dezvolte copiilor o atitudine de respect şi responsabilitate
faţă de natură, în vederea ocrotirii ei. Motivaţia acestui proiect este una ecologică, deoarece
elevii vor deveni conştienţi că pot contribui la păstrarea mediului, trăind în armonie cu acesta.
Materiale şi metode
Concursul naţional online „Din lumea celor care nu cuvântă” a fost lansat în anul 2010.
Până în prezent s-au desfăşurat trei ediţii, urmând să continue şi în anii următori. A fost
organizat de: prof. Butiurca Adela de la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureş,
prof. Sava Letiția de la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Târgu-Mureş şi dr. Mihaela Sămărghițan
şi Angela Săplăcan, de la Secția de Ştiințele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş.
Pe lângă aceste instituţii, au mai fost implicate Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.
Proiectul s-a adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial, de la unităţile de învăţământ
din ţară, precum şi cadrelor didactice îndumătoare ale acestora.
S-au utilizat următoarele resurse materiale: acuarele, creioane colorate, carioci, hârtie
de diferite culori şi mărimi, materiale din natură, lipici, coli A4, calculator, imprimantă,
videoproiector, aparat foto, pliante, diplome etc.
Descrierea proiectului
În organizarea unui concurs online etapele parcurse pot fi grupate în două tipuri de
activităţi de bază şi anume, activitatea desfăşurată exclusiv în mediul virtual şi care are în
principal un rol major de diseminare a rezultatelor celui de al doilea tip de activităţi, activităţile
desfăşurate la clasă, în urma cărora se obţine produsul final – lucrarea care va participa la
concurs. Prin gruparea lucrărilor participante pe categorii de creaţie şi afişarea lor pe site-ul
concursului, acesta constituie în acelaşi timp şi o remarcabilă sursă de informare ştiinţifică şi
în acelaşi timp estetică.
Din analiza caracteristicilor şi funcţiilor educaţiei, rezultă că asupra personalităţii în
curs de dezvoltare sau perfecţionare a elevului se exercită variate categorii de influenţe şi
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acţiuni, fiecare cu altă forţă de modelare, sensibilizare, cu alte efecte. Formele de influenţare
educativă pot fi grupate în trei mari categorii: educaţia formală, educaţia nonformală şi
educaţia informală.
În desfăşurarea acestui proiect cele trei categorii de educaţie se îmbină şi se completează,
fiind în concordanţă cu noile orientări postmoderniste care postulează lărgirea sferei de
aplicabilitate a conţinuturilor şi a dezideratelor educaţiei formale în sensul cuprinderii şi a
următoarelor finalităţi, realizabile printr-o strânsă corelare cu celelalte forme ale educaţiei:
formarea şi dezvoltarea inteligenţelor multiple, prin capacităţi specifice inteligenţei lingvistice
(ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie şi abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a
se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei logice-matematice
(ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a investiga ştiinţific sarcinile, de a
face deducţii), inteligenţei spaţiale (care se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi
a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenţei
interpersonale (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând
oportunităţi în activitatea colectivă), inteligenţei intrapersonale (capacitatea de autoînţelegere,
autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), inteligenţei naturaliste (care
face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţei
morale (preocupată de reguli, comportament, atitudini) [7].
Scopul acestui proiect a fost acela de a contribui la educarea şcolarilor în spiritul
respectării valorilor şi calităţii mediului, creşterea gradului de informare a participanţilor la
proiect cu privire la cunoaşterea mediului şi creşterea interesului către informare prin forţe
proprii, utilizând surse bibliografice propuse de cadrele participante la proiect.
S-au urmărit următoarele obiective:
- dezvoltarea creativităţii artistico-plastice, prin desfăşurarea unor activităţi menite să
formeze atitudini responsabile, în vederea ocrotirii mediului;
- responsabilizarea şcolarilor cu privire la viaţa animalelor;
- stimularea implicării copiilor în concursuri şi dezvoltarea spiritului de competiţie;
- dezvoltarea creativităţii literare prin realizarea unor texte în versuri sau proză.
Etapele derulării concursului
Prima etapă a constat în formarea echipei, stabilirea responsabilităţilor fiecărei
instituţii implicate, definitivarea calendarului activităţilor şi lansarea oficială a concursului.
La fiecare ediţie, instituţiile coordonatoare s-au ocupat de realizarea documentării şi lansarea
oficială a concursului, prin postarea pe site-ul http://www.didactic.ro/ a unei scurte descrieri
şi a link-ului concursului (http://dinlumeacelorcarenucuvanta.webs.com/). Tot în această
primă etapă, s-a mediatizat concursul în unităţile de învăţământ din Târgu-Mureş, s-a
prezentat proiectul la cercurile pedagogice şi la întâlnirile cadrelor didactice eligibile pentru
participarea la concurs. S-a actualizat site-ul concursului (Fig. 1), s-au stabilit echipele de
lucru şi sarcinile ce le revin acestora, s-a constituit juriul concursului, s-au stabilit criteriile
de evaluare, s-au realizat diplomele. Toate informaţiile necesare cu privire la regulament,
condiţiile de participare, înscriere, modalităţile de realizare şi de expediere a lucrărilor au
fost afişate pe site-ul concursului.
A doua etapă a constat în înscrierea la concurs a participanţilor prin e-mail, pe baza
fişei de înscriere şi expedierea lucrărilor.
Tematica concursului a fost structurată în patru secţiuni: creaţie literară, creaţie
plastică, colaje şi creaţii mixte.
Fiecare cadru didactic a avut posibilitatea de a participa la concurs cu maxim trei lucrări
ale elevilor pe care i-a coordonat, la una sau mai multe secţiuni. Pentru înscrierea la concurs,
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s-a completat formularul de înscriere şi acordul de parteneriat, care s-au putut obţine de pe
site-ul concursului şi s-au trimis, prin corespondenţă electronică, împreună cu lucrările, la
adresa precizată în regulament.
Participarea la concurs a fost gratuită.
În etapa a treia, s-a organizat o expoziţie cu fotografii ale unor lucrări participante
la concurs, la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Judeţean Mureş (Fig. 2 a, b).
Expoziţia s-a realizat în cadrul evenimentului anual organizat de Muzeul Judeţean Mureş,
Noaptea Muzeelor, beneficiind astfel de o vizualizare remarcabilă.
Etapa a patra a fost cea de evaluare. Pentru evaluarea lucrărilor participante la concurs,
s-au avut în vedere următoarele criterii: creativitatea, originalitatea, corectitudinea exprimării,
aranjarea lucrării în pagină, aspectul estetic al lucrării, respectarea temei concursului.
Elevilor participanţi li s-au acordat diplome, iar cadrelor didactice îndrumătoare,
diplome de participare, care au fost expediate prin corespondenţă electronică.
Rezultatele jurizării precum şi lista participanţilor au fost afişate pe site-ul concursului.
Diseminarea proiectului şi a rezultatelor acestuia s-a făcut prin mediatizarea proiectului
pe site-uri specializate, realizarea de afişe care au fost expuse în avizierele şcolilor şi ale Secției
de Ştiințele Naturii a Muzeului Județean Mureş, realizarea expoziţiei cu lucrările participante
la concurs, la sediul muzeului şi la şcolile organizatoare, precum şi în publicaţiile muzeului [3].
Rezultate şi impact
O analiză statistică a numărului de participanţi la concurs, în cele trei ediţii, pune în
evidenţă faptul că de la an la an numărul de concurenţi şi de cadre didactice îndrumătoare
a crescut. Astfel, în anul 2010 s-au înscris în concurs 74 cadre didactice, cu 206 elevi, din
39 localități aparţinând la 23 județe; în anul 2011 numărul a crescut la 110 cadre didactice,
300 elevi, 56 localități din 25 județe, pentru ca în anul 2012 să se înregistreze cel mai mare
număr de participanţi: 175 cadre didactice, 468 elevi, din 82 localități şi 37 județe (Fig. 1).
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Fig. 1: Numărul şi repartizarea geografică a participanţilor la concurs

Ca urmare a creşterii interesului pentru acest concurs, de-a lungul celor trei ediţii, s-au
adus modificări în structura programului, adăugându-se o secţiune nouă, cea de creaţii mixte.
De asemenea, s-a mărit plaja de adresabilitate, elevilor din clasele primare adăugându-li-se
un număr tot mai mare de elevi din ciclul gimnazial.
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“INSIGHT INTO THE LIVING WORLD” ONLINE NATIONAL CONTEST
(Abstract)
The Environment provides us necessary conditions for life, but it depends on us whether we want
to use these essential elements effectively or if we want to bypass this aspect of our lives. Thinking that
friendship is the bond that unites people, then so be a relationship between people and nature, man must
be friends with nature.
We started with the idea that we should learn early how to behave with nature. The online contest
“Insight into the living world” was released in 2010, this year (2012) being at the third edition and will
continue next years.
By initiating and conducting online competitions on topics of science, we tried to use a tool that
becomes increasingly important nowadays – the internet – to educate school children in the spirit of respecting
values and environmental quality, increase the knowledge of the information about environment of the project
participants’ and increase their interest in consulting bibliography on the themes proposed in the project.
Project aims: aesthetic creativity of participants through such activities to form attitudes responsible for
environmental protection, empowerment pupils about animal life, stimulate the involvement of children and
enhance competitive contests, literary creativity by making submissions in poetry or prose.
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Fig. 1: Site‑ul concursului

Fig. 2: Expoziţie cu lucrări participante la concurs, la sediul muzeului a: 2010, b: 2012
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Rezumat: Programul de pedagogie muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu” face obiectul
unui protocol de colaborare încheiat între Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean
Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, pe o perioadă de 4 ani, începând din anul şcolar
2010–2011.
Scopul acestui program este valorificarea patrimoniului muzeal în funcţie de programa şcolară.
Metodele didactice care s-au folosit în cadrul acestor activităţi au fost preponderent activizante:
expunerea, conversaţia euristică, demonstraţia, descoperirea, problematizarea, jocul de rol, metoda
piramidei sau a bulgărelui de zăpadă etc.
Beneficiile muzeului, prin implementarea acestui program, sunt importante mai ales datorită
faptului că îşi îndeplineşte cu succes una din funcţiile sale de bază, cea educativă.
În primii doi ani şcolari de la lansarea programului, au participat la activităţile propuse un
număr de 2314 copii şi elevi (102 clase şi 6 grupe) de la 18 instituţii de învăţământ preuniversitar
din judeţul Mureş.
S-a constatat o foarte bună colaborare şi implicare din partea şcolilor participante, inclusiv din
partea conducerii acestora, precum şi din partea unor organizaţii non-guvernamentale şi societăţi
comerciale: Asociaţia Speologică „Geoda” din Târgu-Mureş, Asociaţia Umanitară „Pentru un zâmbet
de copil” din Târgu-Mureş, Societatea de Micologie „Málnássy Lászlo” din Târgu-Mureş, „Animal
World” din Târgu-Mureş.

Introducere
Este important ca publicul şcolar să îşi dezvolte o „cultură ştiinţifică”, un bagaj de
cunoştinţe referitoare la progresul unor ştiinţe precum ecologia, botanica, zoologia,
cunoştinţe necesare pentru ca acesta să poată lua decizii şi pentru a-şi formula un cod propriu
de conduită faţă de mediu.
În urma constatărilor legate de cunoaşterea categoriilor de vizitatori ai muzeului,
s-a încercat o apropiere de cel mai numeros public al Secţiei de Ştiinţele Naturii, grupurile
şcolare organizate.
Începuturile au fost modeste. S-a plecat de la vizite tematice în expoziţiile muzeului, de
la prezentări în power-point pe teme de ştiinţe ale naturii, de la marcarea unor zile importante
pentru natură, de la excursii în natură, care, treptat, au generat colaborări cu instituţii de
învăţământ, unele ratificate prin protocoale de colaborare.
Aceste activităţi au evidenţiat interesul cadrelor didactice, al copiilor şi elevilor pentru
derularea de activităţi educative în muzeu. A apărut, astfel, necesitatea reconsiderării
ofertei educative a muzeului prin activităţi care să ţină cont de aşteptările publicului şcolar,
de programa şcolară şi care, totodată, să valorifice patrimoniul muzeului, reprezentat prin
valoroase colecţii de fosile, minerale, roci, plante, fungi, nevertebrate (melci, scoici, insecte),
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păsări, ouă, mamifere şi trofee de vânătoare, totalizând circa 70.000 de piese.
Astfel, s-a ajuns la un program complex de pedagogie muzeală, intitulat „Cu paşi
mărunţi prin muzeu”, care a fost lansat în luna septembrie a anului şcolar 2010–2011 şi care
face obiectul unui protocol de colaborare încheiat între Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul
Muzeului Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, pe o perioadă de 4 ani.
Programul se adresează elevilor din ciclurile de şcolaritate primar, gimnazial şi liceal.
Scopul acestui program este valorificarea patrimoniului muzeal în funcţie de programa
şcolară, utilizând colecţiile muzeale ca resurse pentru educaţia formală, nonformală
şi informală.
Se poate afirma, de asemenea, faptul că acest program urmează recomandările
Parlamentului European din 2006, şi anume, dezvoltarea competenţelor de sensibilizare şi
exprimare culturală care cuprind: cunoştinţe, deprinderi şi atitudini [5].
Materiale şi metode
Activităţile educative desfăşurate în muzeu, în cadrul programului, se pliază pe noua
concepţie privind predarea biologiei în gimnaziu şi în liceu, care are în vedere:
– orientarea opţiunilor didactice către strategii de pregătire a elevilor, care să permită formarea
unei personalităţi autonome şi creative;
– formarea unei culturi generale în domeniu, cu elemente aplicative, care să permită o
pregătire pentru viaţa activă postşcolară.
Pentru realizarea acestui program au fost vizate următoarele obiective generale:
– perceperea muzeului ca resursă educaţională, care să dezvolte elevilor competenţe şi
cunoştinţe de specialitate;
– asigurarea unei oferte educative alternative sau complementare celei realizate în şcoli;
– formarea apetitului şi reflexului pentru activităţile de pedagogie muzeală;
– transformarea cadrelor didactice, precum şi a elevilor participanţi în parteneri ai muzeului;
– creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate.
Dintre competenţele specifice urmărite, amintim:
– dezvoltarea capacităţilor de investigaţie ştiinţifică;
– comunicarea orală şi scrisă, utilizând terminologia specifică biologiei;
– folosirea unor metode şi tehnici de lucru specifice biologiei;
– integrarea cunoştinţelor în experienţa de viaţă a elevilor;
– transferarea şi integrarea cunoştinţelor de biologie în contexte noi;
– formarea unor deprinderi de muncă intelectuală şi productivă;
– stimularea interesului pentru protejarea naturii şi valorizarea acesteia în formarea unor
convingeri şi competenţe ecologice.
Programul constă într-un set de programe educative complementare, pe trei cicluri
de şcolaritate, primar (cu posibilitatea de a fi adaptate pentru ciclul preprimar), gimnazial
şi liceal, structurate pe următoarele discipline de biologie: botanică, zoologie, ecologie, şi
ştiinţe ale naturii. Acestea se desfăşoară pe tot parcursul fiecărui an şcolar, începând cu luna
septembrie şi terminând cu luna iunie.
În vederea realizării acestui program, s-au parcurs următoarele etape:
– iniţierea şi conceperea principiilor generale ale programului: Daniela Botoş;
– conceperea şi elaborarea tematicii de către un grup de nouă specialişti, patru de la Secţia de
Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş: Mihaela Sămărghiţan, Daniela Botoş,
Florentina Togănel şi Angela Săplăcan şi cinci cadre didactice din învăţământul
preuniversitar: Stanca Suciu, de la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş, Bálint István
şi Siko Olga, de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureş, Amalia Sigmirean şi
Adriana Gheorghişor, de la Şcoala Gimnazială „Europa” din Târgu-Mureş şi Maria Frâncean,
de la Şcoala Gimnazială nr. 7 din Târgu-Mureş; întreaga activitate a fost coordonată de
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Daniela Botoş;
– realizarea temelor aferente fiecărei discipline şcolare, de către muzeografii secţiei;
– încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
(nr. 5516/30.08.2010), pentru desfăşurarea acestui program, pe o perioadă de 4 ani, care
să faciliteze deplasarea elevilor la muzeu în timpul orelor de curs şi includerea acestor
activităţi în planificările calendaristice ale cadrelor didactice;
– prezentarea ofertei educative la consfătuirile cadrelor didactice (profesori de biologie şi
profesori pentru învăţământul primar);
– tipărirea unui pliant, care conţine, sistematizat, toate activităţile propuse a se desfăşura,
pe parcursul unui an şcolar, pe luni calendaristice (Fig. 1).
Pentru desfăşurarea acestui program, s-au parcurs şi se parcurg următoarele etape:
– conceperea, în fiecare lună şi reactualizarea, în fiecare an, a temelor aferente celor trei/patru
discipline, precum şi transpunerea acestora în prezentări power-point sau videoproiecţii;
– promovarea în mass-media şi pe site-ul muzeului (http://www.muzeumures.ro), la începutul
fiecărei luni calendaristice, a temelor care urmează a se desfăşura în luna respectivă, prin
trimiterea unui comunicat de presă (Anexă) însoţit de afişul care prezintă oferta educativă
pentru luna respectivă (Fig. 2);
– realizarea unor afişe suplimentare, pentru unele teme, cum ar fi: „Ecosisteme subterane –
peşteri” , „Animale de companie” (Fig. 3, 4, 5).
Concepţia, realizarea şi prelucrarea grafică a materialelor de promovare a fost realizată
de Mihaela Sămărghiţan.
S-au folosit următoarele resurse materiale:
– bunuri culturale mobile din patrimoniul muzeului;
– aparatură audio-vizuală: laptop, videoproiector, ecran de proiecţie;
– materiale xeroxate: fişe de lucru, texte, imagini, hărţi;
– ierbare şcolare tipizate;
– cutii pentru insectare;
– materiale de papetărie: cartoane, şnururi, decoruri, folii transparente, folii de lipit, lipici,
coli de hârtie, pensule, creioane colorate etc.;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase (botanice, zoologice), determinatoare etc.;
– microscoape pentru uz didactic;
– presă pentru plante;
– deplantator.
Metodele didactice care s-au folosit în cadrul acestor activităţi au fost
preponderent cele activizante: expunerea, conversaţia euristică, demonstraţia, descoperirea,
problematizarea, jocul de rol, metoda piramidei sau a bulgărelui de zăpadă etc.
Pentru disciplina „Botanică” (clasele a V-a şi a IX-a), programul cuprinde 9 teme:
Întocmirea unui ierbar – septembrie
– etapele parcurse de o plantă de la recoltare până pe coala de ierbar... veche de peste 100 de ani;
– atelier pedagogic: montarea plantelor pe coala de ierbar, determinări de plante;
– finalizare: expoziţie de ierbare realizate de elevi (iunie).
2. Halloween‑ul la muzeu – octombrie
– povestea bostanului;
– atelier pedagogic: confecţionare de bostani-felinar şi de măşti din diverse materiale;
– finalizare: expoziţie de bostani, carnavalul bostanilor, concurs de măşti.
3. Culorile toamnei – noiembrie
– curiozităţi despre frunze (De ce cad frunzele? De ce se îngălbenesc?);
– atelier pedagogic: tipuri de frunze, confecţionare de felicitări cu plante presate;
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– finalizare: expoziţie de felicitări realizate de elevi.
4. „O, brad frumos!” – decembrie
– conifere ocrotite de lege, coniferele şi muzica (molidul de rezonanţă), coniferele şi bijuteriile
(chihlimbarul);
– atelier pedagogic: identificarea diferitelor tipuri de conifere;
– concert de colinde: „Crăciunul în jurul lumii”.
5. Etnobotanică la muzeu – ianuarie
– denumiri populare de plante;
– atelier pedagogic: desene tematice, plecând de la denumirile populare ale plantelor;
– finalizare: expoziţie de desene tematice.
6. Plante ocrotite de lege – februarie
– rezervaţii naturale din judeţul Mureş;
– atelier pedagogic: întocmirea hărţii plantelor ocrotite de lege.
7. Plante delicioase, utile sau periculoase – martie
– parfumuri, condimente, ceaiuri;
– plante periculoase;
– atelier pedagogic: degustări de ceaiuri, testări de parfumuri cu identificarea plantelor
componente, reţeta mamei.
8. Fructul – aprilie
– tipuri de fructe, utilizări (alimentaţie, farmacie, medicină, cosmetică, bijuterie);
– atelier pedagogic: realizare de decoraţiuni şi de bijuterii din fructe, prepararea unei salate
de fructe.
9. Ciupercile – mai (colaborare cu Societatea de Micologie „Málnassy Lászlo”
Târgu-Mureş);
– utilizările ciupercilor (la obţinerea cernelei, a parfumului, a substanţelor colorante etc.);
– prevenirea intoxicaţiilor cu ciuperci;
– atelier pedagogic: tehnici de conservare a ciupercilor (uscare, presare, liofilizare), determinări
de ciuperci, prepararea unor mâncăruri, schimb de reţete de preparare a ciupercilor.
Pentru disciplina „Zoologie”, programul cuprinde 9 teme:
1. Realizarea unui insectar – septembrie
– drumul parcurs de o insectă, de la colectare până la insectarul muzeului;
– atelier pedagogic: tehnici de preparare a insectelor (înmuiere, etalare şi uscare), determinări
de insecte;
– finalizare: expoziţie de insecte preparate de elevi pentru îmbogăţirea colecţiei muzeului
(iunie).
2. Liliacul – între legendă şi adevăr – octombrie
– NOAPTEA EUROPEANĂ A LILIECILOR (curiozităţi despre lilieci, atragerea atenţiei
publicului larg asupra periclitării populaţiilor de lilieci);
– realizare de materiale informaţionale referitoare la protecţia liliecilor;
– atelier pedagogic: confecţionare de… lilieci şi de peşteri… din plante şi din alte materiale
(textile, plastice);
– finalizare: expoziţie de… lilieci şi de… peşteri, balul liliecilor, concurs de costume de… lilieci.
3. Moluşte – noiembrie
– curiozităţi din lumea moluştelor;
– atelier pedagogic: determinări de scoici şi melci, confecţionare de obiecte artizanale din
scoici şi melci.
4. Homocromie şi mimetism – decembrie
– strategii de apărare şi de procurare a hranei în lumea vie: culori şi forme.
5. Cuiburi şi ouă – ianuarie
– „Dacă vrei să vezi un cuib cu ouă... sau un ou de cuc”;
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– atelier pedagogic: confecţionarea unei hrănitori, a unei căsuţe pentru păsări.
6. Modalităţi de nutriţie la mamifere – februarie
– dentiţie, cranii;
– atelier de exprimare corporală (imitarea modalităţilor de nutriţie ale unor mamifere).
7. Poveşti vânătoreşti – martie
– istoria vânătorii, trofee de vânătoare, unelte de vânătoare;
– atelier pedagogic – origami.
8. Animale ocrotite de lege – aprilie
– rezervaţii naturale din România;
– atelier pedagogic: întocmirea hărţii animalelor ocrotite de lege.
9. Animale de companie – mai (colaborare cu Pet Shop)
– animale vii... la muzeu;
– îngrijirea şi hrănirea animalelor de companie;
– prezentarea animalului preferat/propriu.
Pentru disciplina „Ecologie”, programul cuprinde 5 teme:
1. Importanţa protejării mediului înconjurător – septembrie–octombrie
– jocuri cu deşeuri;
– Să învăţăm să folosim un determinator!
– atelier pedagogic: determinări de plante.
2. Ecosisteme terestre şi acvatice – noiembrie–decembrie
– atelier pedagogic: realizare de minidiorame cu diverse medii de viaţă.
3. Ecosisteme subterane – peşteri (colaborare cu Clubul Geoda de la Universitatea
„Dimitrie Cantemir”) – ianuarie–februarie
– peşteri cu fosile din România;
– peşteri cu lilieci din România.
4. Povestea mamutului – martie–aprilie
– dovezi paleontologice ale evoluţionismului;
– acces la colecţia de fosile a muzeului;
– atelier pedagogic: proceduri de restaurare a fosilelor, confecţionare de unelte de vânătoare.
5. Darwinismul, pro şi contra – mai–iunie
– dezbateri pe tema teoriilor evoluţioniste;
– reconstituirea traseului parcurs de nava Beagle (Copoiul) în jurul lumii;
– specii de animale studiate de Darwin.
Pentru disciplina „Ştiinţe ale Naturii”, programul cuprinde 10 teme:
1. Jurassic Park – septembrie
– fosile; fosilizare; dinozauri: mod de hrănire, culori, reproducere, dinozauri campioni;
– atelier pedagogic – „descoperiri paleontologice” (descoperiri de fosile ascunse în calupuri
de argilă, cu unelte şi metode folosite de paleontologi);
– confecţionare de dinozauri din „orice” (plante presate, seminţe, materiale reciclabile,
deşeuri...);
– finalizare: „Jurassic Park” (expoziţie de dinozauri din „orice”, realizaţi de copii).
2. Pâinea noastră cea de toate zilele – octombrie
– pedologia, solul;
– atelier pedagogic – experimentarea proprietăţilor solurilor (plasticitatea, porozitatea,
permeabilitatea, fertilitatea);
– punerea la încolţit a unor specii de seminţe;
– finalizare: ZIUA MONDIALĂ DE REDUCERE A DEZASTRELOR NATURALE (8 octombrie)
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– „Grădina mea” (expoziţie de… seminţe puse la încolţit).
3. La fel...şi totuşi diferite – noiembrie
– corpuri: volum, masă, densitate, magnetism;
– atelier pedagogic: demonstrarea legăturii dintre densitate, masă şi volum prin măsurători
comparate; verificarea plutirii, magnetismului.
– finalizare: „De ce?” (concurs).
4. Pietre – istorie şi artă – decembrie
– pietre preţioase: proprietăţi, istoricul utilizării lor, prelucrare, întreţinere, pietre sintetice,
imitaţii, surse de pietre preţioase;
– atelier pedagogic – determinarea durităţii pietrelor, scara de determinare Mosh;
– confecţionare de bijuterii;
– finalizare: SFÂNTUL ELIGIUS – patronul spiritual al bijutierilor... (1 decembrie) – expoziţie
de bijuterii confecţionate de copii.
5. Pământul ne dăruieşte – ianuarie
– resursă, combustibil, mineral, rocă, minereu;
– atelier pedagogic: recunoaşterea materialelor enumerate, verificarea proprietăţilor
macroscopice şi fizice (luciu, culoare, duritate, greutate specifică, masă...);
– finalizare: ZIUA REZERVELOR NATURALE (11 ianuarie) – „Omul şi piatra” (expoziţie de
desene şi portofolii realizate de copii).
6. Energii „curate” pentru o viaţă mai bună – februarie
– energia şi efectele sale, combustibili, surse de energie, energii „curate”;
– atelier pedagogic: confecţionare de mori de vânt din hârtie reciclată;
– finalizare: ZIUA MONDIALĂ A EFICIENŢEI ENERGETICE (5 martie) – expoziţie de… mori
de vânt realizate de copii.
7. Circuitul apei – din natură în muzeu – martie
– De ce este specială apa? (proprietăţi, stări de agregare);
– atelier pedagogic: experimentarea circuitului apei din natură;
– finalizare: ZIUA MONDIALĂ A APEI (22 martie) – „Cine ştie, câştigă!” (concurs).
8. Printre stele – aprilie
– Ce este sistemul solar? Unde este situat? Care este vârsta sistemului solar? Care sunt
componentele sale?
– atelier pedagogic: „Să ne jucăm de-a planetele” (joc tematic);
– finalizare: ZIUA PĂMÂNTULUI (22 aprilie) – „Noi şi Pământul” (expoziţie de postere,
desene şi colaje realizate de copii).
9. Ştiaţi că ne aflăm în mijlocul unei noi ere glaciare? – mai
– gheţar, calotă glaciară, eră geologică, glaciaţiuni, supravieţuitori ai glaciaţiunii...
– atelier pedagogic: determinarea dimensiunii unui animal după resturile fosile descoperite
(defense, molari, fragmente de oase fosile şi actuale);
– finalizare: „Mamutul şi omul” (expoziţie de portofolii, desene, postere şi colaje realizate de copii).
10. Transformări ale corpurilor – iunie
– corpuri şi proprietăţile lor, corpuri naturale şi corpuri prelucrate, influenţa factorilor de
mediu asupra lor;
– atelier pedagogic: experimentarea transformărilor corpurilor;
– finalizare: Ziua Mondială A Mediului (5 iunie) – „Ce facem cu ele?” (expoziţie de desene
realizate de copii).
După cum se poate constata, fiecare activitate se finalizează cu un atelier pedagogic,
prin care se urmăreşte crearea unui cadru în care elevii să-şi manifeste şi să-şi dezvolte
creativitatea, inclusiv prin munca în echipă.
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Concluzii
Beneficiile muzeului, ca urmare a derulării acestui program, sunt importante mai ales
pentru că permite îndeplinirea cu succes a uneia dintre funcţiile sale de bază, cea educativă.
Prin abordări concordante ale programei şcolare şi ale patrimoniului muzeal, se
configurează noi situaţii care permit elementelor educaţiei formale să se combine cu cele
specifice educaţiei nonformale şi informale.
În primii doi ani şcolari de la lansarea programului, au participat la activităţile
propuse un număr de 2314 de copii şi elevi (102 clase şi 6 grupe) de la 18 instituţii
de învăţământ preuniversitar din judeţul Mureş, şi anume: Colegiul Naţional „Unirea”,
Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Colegiul
Economic „Transilvania”, Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, Liceul Tehnologic „Constantin
Brâncuşi”, Şcoala Gimnazială „Europa”, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Şcoala
Gimnazială „Romulus Guga”, Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu”, Şcoala Gimnazială nr. 2,
Şcoala Gimnazială nr. 7, Şcoala Gimnazială Cristeşti, Şcoala Gimnazială „Benedek Elek”
Livezeni, Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, Grădiniţa „Omega”, Grădiniţa cu
Program Normal Dumbrăvioara, Grădiniţa cu Program Normal Valea Izvoarelor. Astfel, la
disciplina Botanică, au participat, 658 de copii şi elevi, la disciplina Zoologie, 243 de copii
şi elevi, la disciplina Ecologie, 652 de copii şi elevi, iar la disciplina Ştiinţe ale naturii,
761 de copii şi elevi (Fig. 6).
S-a constatat o foarte bună colaborare şi implicare din partea şcolilor participante,
inclusiv din partea conducerii acestora, precum şi din partea unor organizaţii nonguvernamentale şi societăţi comerciale: Asociaţia Speologică „Geoda” din Târgu-Mureş,
Asociaţia Umanitară „Pentru un zâmbet de copil” din Târgu-Mureş, Societatea de Micologie
„Málnássy Lászlo” din Târgu-Mureş, „Animal World” din Târgu-Mureş (Fig. 3, 4).
Câteva dintre activităţile desfăşurate în anul 2011 au fost amintite în „Raportul de
activitate al Secţiei de Ştiinţele Naturii – Muzeul Judeţean Mureş – 2011” [2].
De asemenea, programul a fost prezentat la: Seminarul naţional de educaţie muzeală
„Patrimoniul muzeal, obiect de contemplaţie sau subiect de dialog?” – ediţia a V-a (organizat
la Bucureşti, în 15–16 noiembrie 2010), la Conferinţa naţională de pedagogie muzeală
„Realizări şi perspective în domeniul pedagogiei muzeale în muzeele cu specific de ştiinţe
ale naturii din România” – ediţia I (organizată la Târgu-Mureş, în 18–19 octombrie 2012),
la Târgul Educaţional Mureş & Târgul de Carte Transilvania (organizat la Promenada Mall,
în 23–25 martie 2012) şi la Cercul Pedagogic „Evaluarea ca scop de orientare şi optimizare
a învăţării” – clasele a III-a, Zona Nord (organizat la sediul secţiei, în colaborare cu Şcoala
Gimnazială nr. 7 Târgu-Mureş, în 15 martie 2012).
Programul a fost inclus şi în setul de programe şi proiecte de pedagogie muzeală ale
claselor I–IV de la Liceul de Artă din Târgu-Mureş (pentru anul şcolar 2011–2012), precum
şi în activităţile de pedagogie muzeală din cadrul parteneriatului educaţional „Prietenii
Naturii”, încheiat cu Liceul de Artă din Târgu-Mureş (pentru anii şcolari 2011–2012 şi 2012–
2013) şi în proiectele-concurs judeţene: „În lumea minunată a animalelor” şi „Prin împărăţia
florilor”, încheiate cu Grădiniţa „Paradisul copilăriei” din Târgu-Mureş (pentru anul şcolar
2012–2013).
Activităţile programului au beneficiat de 24 de menţionări în cotidiene, periodice,
posturi Radio–TV (1740 de vizualizări), în condiţiile în care nu au putut fi epuizate toate
sursele media cu număr complet de accesări sau vizualizări. Ne-am propus să oferim imaginea
celor care pot fi consultate pe internet (Tabel).
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Anexă: Comunicat de presă pentru luna septembrie din anul şcolar 2010–2011.
CU PAŞI MĂRUNŢI PRIN MUZEU
Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş vă aşteaptă cu o nouă
provocare: programul de pedagogie muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu”, care urmăreşte
valorificarea patrimoniului muzeului în funcţie de programa şcolară.
Obiectivul acestui program, realizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş,
este perceperea muzeului ca pe o resursă educaţională, care să le dezvolte elevilor competențe
şi cunoştinţe de specialitate.
Muzeul vine în întâmpinarea elevilor din clasele I–X cu un set de programe educative
complementare, pe cicluri de şcolaritate, structurate pe următoarele discipline: botanică,
zoologie, ecologie şi ştiinţe ale naturii. Oferta noastră educativă este una profesionistă,
alcătuită de o echipă de specialişti de la muzeu şi din învăţământ, după toate normele
pedagogiei muzeale.
Pentru fiecare disciplină avem pregătite câte 10 teme, câte una pentru fiecare lună
calendaristică, începând din septembrie 2010 şi până în iunie 2011.
Astfel, temele lunii septembrie sunt următoarele: „Jurasic Park” (pentru clasele I–IV),
„Întocmirea unui ierbar şcolar” (pentru clasele a V-a şi a IX-a), „Realizarea unui insectar”
(pentru clasele a VI-a şi a X-a) şi „Importanţa protejării mediului înconjurător” (pentru clasa
a VIII-a). Menţionăm că toate se finalizează cu un atelier pedagogic în care elevii sunt învăţaţi
să facă „descoperiri paleontologice”, să confecţioneze dinozauri din „orice”, să monteze plante
pe coli de ierbar, să determine plante, să prepare insecte, să determine insecte.
Mai concret, elevii vor avea posibilitatea să pătrundă în culisele muzeului şi să se
familiarizeze cu munca specialiştilor din această instituţie de cultură.
Înscrierile la aceste activităţi inedite se pot face zilnic între orele 9–13, la sediul muzeului
de pe strada Horea nr. 24, la telefon 0365430390 sau prin e-mail: mures_stn_ms@yahoo.com
Vă aşteptăm cu drag.
Vom reveni cu temele lunii octombrie.

Tabel: Tablou general al vizibilităţii activităţilor Secţiei de Ştiinţele Naturii în
cadrul comunităţii, în cursul anilor şcolari 2010–2011 şi 2011–2012.
Nr.
crt.

1.

2.

Cotidianul / periodicul / postul TV–Radio

http://www.ziare.com/tg-mures/muzeu/cu-pasi-marunti-prin-muzeu-lasectia-de-stiintele-naturii-1647730
http://www.ziare.com/tg-mures/muzeu/halloween-ul-la-muzeu-la-sectiade-stiintele-naturii-1704097
http://www.realitatea.net/din-licee-pedagogie-muzeala-cu-pasi-maruntispre-muzeu_746312.html#ixzz2jPFClZkH
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Nr.
apariţii

Vizualizări

2

154 + 142 =
296

1
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Partea superioară a machetei
Citynews Mures
http://mures.citynews.ro/eveniment-5/pedagogie-muzeala-cu-pasimarunti-spre-muzeu-93547
http://mures.citynews.ro/eveniment-5/elevii-mureseni-invata-sa-gateascala-muzeu-111250
http://citynews.ro/eveniment-29/plantele-ocrotite-de-lege-la-muzeuljudetean-mures-215878
http://citynews.ro/eveniment-29/elevii-mureseni-cu-pasi-marunti-prinmuzeu-225182
http://www.suntparinte.ro/stiri/2302-mures-pedagogie-muzeala-qcu-pasimarunti-spre-muzeuq
http://www.zi-de-zi.ro/eveniment/cu-pasi-marunti-prin-muzeu-continuasi-in-luna-noiembrie
http://www.zi-de-zi.ro/cultura/cu-pasi-marunti-prin-muzeu
http://www.zi-de-zi.ro/cultura/cu-pasi-marunti-prin-muzeu-continua-2
http://www.zi-de-zi.ro/social/cu-pasi-marunti-prin-muzeu-continua-3

http://infoportal.rtv.net/articol~din-auto~info-2768636~cu-pasi-maruntiprin-muzeu.html
http://infoportal.rtv.net/articol~din-auto~info-2948757~elevii-de-launirea-cu-pasi-marunti-prin-muzeu.html
http://mures.stirionline.net/elevii-de-la-%E2%80%9Eunirea%E2%80%9Dcu-pasi-marunti-prin-muzeu/
Colegiul Naţional „Unirea”
http://colegiulunirea.ro/evenimente/activitati/program-zilele-colegiuluinational-unirea.php?an=2011ANUL 2012
CIMEC
http://cimec.wordpress.com/2012/02/03/targu-mures-program-depedagogie-muzeala-cu-pasi-marunti-prin-muzeu/
http://cimec.wordpress.com/2012/03/21/targu-mures-programul-depedagogie-muzeala-cu-pasi-marunti-prin-muzeu/
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/elevii-de-la-unirea-cu-pasimarunti-prin-muzeu–1503934.html
Ştiri din Tg. Mureş
http://mures.stirionline.net/elevii-de-la-%E2%80%9Eunirea%E2%80%9Dcu-pasi-marunti-prin-muzeu/
http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/lista-evenimente/articol/
programul-de-pedagogie-muzeala-cu-pasi-marunti-prin-muzeu.html
http://adevarul.ro/locale/targu-mures/targu-mures-expozitievie-muzeulStiinte-naturii–1_50aebfc17c42d5a6639fe4d9/index.html
http://www.radiomures.ro/stiri/copiii_targumureseni_participa_maine_
la_o_seara_muzeala_despre_viata_liliecilor_din_pesterile_romanesti.html
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4

111 + 44
+ 112 + 168
+ 112 = 547

1

?

4

7 + 9 + 13
+ 9 = 38

3

?

1

?

2

?

1

?

1

?

1

859

1

?

1

?
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14.
15.

Blog de speolog
http://speolog.blogspot.ro/2011/11/seara-muzeala-pe-tema-pesteri-cu.html
http://adevarul.ro/locale/targu-mures/targu-mures-expozitievie-muzeulStiinte-naturii–1_50aebfc17c42d5a6639fe4d9/index.html

Total

1

?

1

?

24

1740

Fig. 1: Pliantul programului de pedagogie muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu”
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Fig. 2: Afişul reprezentând activităţile
propuse pentru luna septembrie din anul
şcolar 2010–2011

Fig. 3: Afişul reprezentând tema „Ecosisteme
subterane – peşteri” din cadrul disciplinei Ecologie

Fig. 5: Tema „Animale de companie” din cadrul
disciplinei Zoologie

Fig. 4: Afişul reprezentând tema „Animale de
companie” din cadrul disciplinei Zoologie
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Botanică

Zoologie

Ecologie

Științe ale naturii

658; 28%

761; 33%

243; 11%

652; 28%

Fig. 6: Ponderea participanţilor la activităţile propuse, pe discipline de biologie,
în anii şcolari 2010–2011 şi 2011–2012
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THE MUSEOLOGICAL TEACHING PROGRAMME
“STEP-BY-STEP AROUND THE MUSEUM”
(Abstract)
The museological teaching programme “Step-by-step around the museum” has become the subject of a
partnership concluded between Târgu-Mureş Natural Science Museum and Mureş County Board of Education,
over a period of four years.
The purpose of this programme is the enrichment of the museum’s patrimony based on the teaching
methodology.
The didactical techniques which were used in the development of these activities are as follows:
presentation, heuristic conversation, demonstration, discovery, logistic, acting, the snowball method etc.
Through the implementation of this programme, the museum has accomplished one of its most
relevant objectives: the possibility to be involved in the educational development of the students.
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Throughout the first two years from the launch of the programme, the record showed that more than two
thousand children and students (102 classes and 6 groups) from 18 pre-university educational institutions from
Mureş county took part in the activities hosted at the museum.
A very productive collaboration bewtween participating schools, non governmental organisations
and commercial societies from Târgu-Mureş (the “Geoda” Speological Association, the “Pentru un zâmbet de
copil” Humanitarian Association, the micology “Málnássy Lászlo” Society, the Pet Shop “Animal World”) has
been established.
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ATELIERUL PEDAGOGIC „NATURA ÎN MINIATURĂ”
Stanca SUCIU, Mioara ROMONŢI1
1

Colegiul Naţional „Unirea” Târgu-Mureş,
str. Mihai Viteazul nr. 17, RO–540080 Târgu-Mureş

Rezumat: Atelierul pedagogic „Natura în miniatură” s-a realizat în cadrul programului de
pedagogie muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu”, al cărui scop este valorificarea patrimoniului
muzeal în funcţie de programa şcolară. Acest atelier a finalizat două teme de la disciplina Ecologie
din acest program, „Ecosisteme terestre şi acvatice” şi „Ecosisteme subterane – peşteri”.
La activitate au participat elevii clasei a VIII-a de la Colegiul Naţional „Unirea” din TârguMureş.
Metodele didactice care s-au folosit în cadrul acestor activităţi au fost: expunerea, conversaţia
euristică, demonstraţia, descoperirea şi problematizarea.
Activităţile desfăşurate în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012, au fost coordonate
de prof . Stanca Suciu, şi prof. Mioara Romonţi de la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş
şi Daniela Botoş, muzeograf la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş.
Acestea au parcurs trei etape, desfăşurate la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu-Mureş şi la Secţia
de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş: etapa de documentare, în care elevii s-au
documentat asupra ecosistemelor şi asupra dioramelor din expoziţia permanentă a muzeului, etapa
de creaţie, în care aceştia au realizat şase minidiorame, după modelul celor din expoziţia permanentă
a muzeului, reprezentând o pajişte, o pădure de foioase, un râu, o peşteră, un ecosistem antropizat şi
Marea Neagră şi etapa de evaluare, în care s-a organizat o expoziţie cu minidioramele confecţionate
de elevi, în cadrul atelierului pedagogic „Natura in miniatură”, precum şi o sesiune de referate ale
acestora, cu lucrări susţinute în limbile română şi engleză.

Introducere
Atelierul pedagogic „Natura în miniatură” s-a realizat în cadrul programului de pedagogie
muzeală „Cu paşi mărunţi prin muzeu”, al cărui scop este valorificarea patrimoniului muzeal
în funcţie de programa şcolară. Acest atelier a finalizat două teme de la disciplina Ecologie
din acest program, „Ecosisteme terestre şi acvatice” şi „Ecosisteme subterane – peşteri”.
Programul constă într-un set de programe educative complementare, pe trei cicluri
de şcolaritate, primar (cu posibilitatea de a fi adaptate pentru ciclul preprimar), gimnazial
şi liceal, structurate pe următoarele discipline de biologie: botanică, zoologie, ecologie,
ştiinţe ale naturii.
Acest program face obiectul unui protocol de colaborare încheiat între Secţia de Ştiinţele
Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, pe o
perioadă de 4 ani.
La activitate au participat elevii clasei a VIII-a de la Colegiul Naţional „Unirea” din
Târgu-Mureş.
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Materiale şi metode
S-a împărţit clasa în şase grupe şi s-a propus realizarea a şase minidiorame. Fiecare
grupă a desemnat un conducător care a participat la tragerea la sorţi a temelor.
Li s-a acordat un interval de timp de două săptămâni pentru problemele organizatorice,
întâlnirea membrilor echipei în vederea studierii detaliate a temei, procurarea de materiale
pentru partea practică. Între timp, s-a luat legătura cu specialiştii de la muzeu, pentru
stabilirea datei la care urma să aibă loc atelierul pedagogic şi stabilirea detaliilor necesare
bunei desfăşurări a activităţii.
Activităţile s-au desfăşurat în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 şi au fost
coordonate de prof . Stanca Suciu şi prof. Mioara Romonţi, ambele de la Colegiul Naţional
„Unirea” din Târgu-Mureş şi de Daniela Botoş, muzeograf la Secţia de Ştiinţele Naturii din
cadrul Muzeului Judeţean Mureş şi au parcurs trei etape, desfăşurate la Colegiul Naţional
„Unirea” din Târgu-Mureş şi la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean
Mureş.
Prima etapă, de documentare s-a desfăşurat la şcoală, la muzeu şi la bibliotecă. Elevii
s-au documentat asupra ecosistemelor şi dioramelor din expoziţia permanentă a muzeului,
la sediul muzeului, la Biblioteca Muzeului Judeţean Mureş, la Biblioteca Colegiului Naţional
„Unirea” şi la Biblioteca Judeţeană Mureş, pornind de la noţiunile teoretice însuşite din
programa clasei a VIII-a: niveluri de organizare a materiei vii – individual, populaţional, al
speciei; biotop; biocenoză; ecosistem.
Etapa de creaţie s-a desfăşurat la sediul muzeului şi a constat în realizarea a şase
minidiorame, după modelul dioramelor din expoziţia permanentă a muzeului, reprezentând
o pajişte, o pădure de foioase, un râu, o peşteră, un ecosistem antropizat şi Marea Neagră.
În ultima etapă, de evaluare, s-a organizat, la sediul muzeului şi apoi la sediul şcolii, cu
ocazia Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”, câte o expoziţie cu minidioramele confecţionate
de elevi, în cadrul atelierului pedagogic, precum şi câte o sesiune de referate ale elevilor, cu
lucrări susţinute în limba română şi în limba engleză.
S-au avut în vedere următoarele competenţe specifice:
– receptarea informaţiilor din lumea vie, în cadrul căreia s-au urmărit: identificarea
elementelor componente ale unui ecosistem; descrierea organizării funcţionale a unui
ecosistem; compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate;
– explorarea sistemelor biologice, în cadrul căreia s-au urmărit: utilizarea de mijloace şi metode
adecvate explorării/investigării ecosistemelor; interpretarea rezultatelor investigaţiilor;
– utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii, în
cadrul căreia s-au urmărit: reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza
modelelor; elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi
rezolvarea unor situaţii problemă;
– comunicarea orală şi scrisă, utilizând corect terminologia specifică biologiei, în cadrul căreia
s-au urmărit: formarea deprinderilor de comunicare şi de documentare; prelucrarea datelor
înregistrate şi elaborarea concluziilor;
– transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi, în
cadrul căreia s-au urmărit: demonstrarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii;
demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul; elaborarea
şi implementarea unor proiecte ecologice.
Metodele didactice care s-au folosit în cadrul acestor activităţi au fost: expunerea,
conversaţia euristică, demonstraţia, descoperirea şi problematizarea.
S-au folosit următoarele resurse materiale:
– dioramele din muzeu;
– aparatură audio-vizuală: laptop, videoproiector, ecran de proiecţie;
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– materiale xeroxate: fişe de lucru, texte;
– materiale de papetărie: coli A4, cartoane, şnururi, decoruri, folii transparente, folii de lipit,
lipici, coli de hârtie (creponată, glasată), creioane colorate, carioci etc.;
– alte materiale: pânză, animale din plastic, lipici, pietre de râu, nisip, vată, silicon, licheni
uscaţi, plante uscate, gărduleţ din lemn, vopsea de ulei, gelatină colorată, sticlă, copăcei
artificiali, pensetă, pensule, lanternă;
– literatură de specialitate: tratate, articole, atlase (botanice, zoologice), auxiliare didactice
(ghiduri, manualul elevului, manualul profesorului), manuale;
Concluzii
Activităţile desfăşurate la muzeu, într-un alt mediu decât cel formal, al clasei, au permis
potenţarea competenţelor teoretice şi acţionale ale elevilor, au valorificat posibilităţile
educative oferite de lucrul în echipă.
Colaborarea între muzeografi şi profesori s-a dovedit a fi o soluţie modernă şi eficace
de diversificare a ofertei muzeale şi şcolare, de optimizare a procesului instructiv-educativ.
BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.

Marinescu, M., 2010, Didactica biologiei. Teorie şi aplicaţii, Ed. Paralela 45, Bucureşti.
Mohan, Gh., Ardelean, A., 1998, Ecologie şi protecţia mediului – manual preparator, Ed. Scaiul, Bucureşti.
Opriş, I., 2000, Transmuseographia, Ed. Oscar Print, Bucureşti.
*** MEC, CNC, 2002, „Ghid metodologic – aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii”, Ed. Aramis,
Bucureşti.

EDUCATIONAL WORKSHOP
“NATURE IN MINIATURE”
(Abstract)
The educational workshop “Nature in miniature” was accomplished within the museum visitors’
education programme “Small steps through museum”, whose purpose is turning museums’ patrimony to
good account in connection with school syllabuses. Within the programme, this workshop dealt with two
topics belonging to Ecology: Terrestrial and Aquatic Ecosystem, Underground Ecosystems and Caves.
The methodological techniques used within these activities were the following: exhibition, heuristic
conversation, demonstration, discovery and problem-solving.
The activities that took place between September 2011 and January 2012 were coordinated by Stanca
Suciu and Mioara Romonţi, both teachers at National College “Unirea” Târgu-Mureş and Daniela Botoş, a
museum expert from the Natural Science Department of Mureş County Museum. These activities encompassed
three steps that took place at National College “Unirea” and at the Mureş County Museum. The first step was the
research stage, in which pupils gathered information on ecosystems and dioramas belonging to the permanent
exhibition of the museum. The second was the creation stage, during which the pupils made six mini-dioramas
having as a model those of the permanent exhibition of the museum, representing a meadow, a forest, a river, a
cave, an anthropological ecosystem and the Black Sea. The last stage was that of assessment, which consisted of
a mini-exhibition of mini-dioramas made by the pupils within the educational workshop “Nature in miniature”
and also a session of reports and works presented in English and Romanian by a few 8th graders of National
College “Unirea”.
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Fig. 1: Tema „Ecosisteme terestre şi acvatice” de la
disciplina Ecologie, ecosistem terestru (pajişte)

Fig. 2: Tema „Ecosisteme terestre şi acvatice” de
la disciplina Ecologie, ecosistem antropizat

Fig. 3: Tema „Ecosisteme terestre şi acvatice”
de la disciplina Ecologie, ecosistem terestru
(pădure de foioase)

Fig. 4: Tema „Ecosisteme subterane – peşteri” de
la disciplina Ecologie, ecosistem subteran

Fig. 5: Tema „Ecosisteme terestre şi acvatice” de la disciplina Ecologie, ecosisteme acvatice
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„ŞI NOI SUNTEM ECOLOGIŞTI” – PROIECT DE APLICARE
A METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE
ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE–ÎNVĂŢARE
Letiţia SAVA
Şcoala Gimnazială Nr. 7, str. Aleea Constructorilor, nr. 49, RO–540113 Târgu-Mureş

Rezumat: Proiectul s-a desfăşurat pe durata unui întreg an şcolar, reunind mai mulţi
parteneri: Şcoala Generală nr. 7 Târgu-Mureş, Şcoala Generală cu clasele I–VIII Lunca Bradului,
Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, Televiziunea Târgu-Mureş.
Parteneriatul cu muzeul a fost ales deoarece s-a constatat plăcerea cu care se implică copiii în orice
activitate desfăşurată la muzeu şi deoarece aici au dobândit primele cunoştinţe legate de protejarea
mediului, admirând dioramele cu ariile lor protejate, fiecare cu vieţuitoarele caracteristice sau
participând la atelierele pedagogice din oferta educativă a muzeului. Vizitele la muzeu au ajutat la
o mai bună fixare a cunoştinţelor dobândite la clasă.
Pornind de la aceste considerente, am dezvoltat un proiect care să îmbine metode pedagogice
moderne, în scopul atragerii copiilor către o educaţie ecologică, în spiritul orientărilor europene
privind protejarea mediului, printr-un mod de viaţă sănătos, corect faţă de factorii de mediu, dar
am urmărit, mai ales, dezvoltarea spiritului civic al copiilor, pentru ca în viitor să se implice în viaţa
comunităţii şi să participe activ la toate acţiunile de ecologizare şi protejare a mediului înconjurător.

Introducere
„În schimbarea tumultuoasă prin care trece societatea, elevii noştri au nevoie de
capacitatea de a selecta informaţiile şi de a alege ce este şi ce nu este esenţial pentru interesele
lor.” [1]. Am combinat în proiect învăţarea formală cu cea nonformală [8], ţinând cont că elevii
dobândesc un număr mare de cunoştinţe şi experienţe din alte medii decât şcoala, cum ar fi
muzeele, bibliotecile, excursiile în familie sau cu şcoala, din filme, de pe internet [5, 8] etc.
Aplicând metode activ-participative, centrate pe elev, el a fost pus în situaţia de a
explora, descoperi, interpreta cauzele sau consecinţele unor evenimente, singur sau în
colaborare cu echipa [6]. Scopul a fost stimularea către cunoaştere şi contact nemijlocit cu
realitatea înconjurătoare, în acelaşi timp dezvoltând spiritul de cooperare, de toleranţă, de
ascultare activă, de luare a unei decizii, de dobândire a autonomiei personale, de dezvoltare
a responsabilităţii şi participării sociale, formarea opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii
[7]. Caracterul metodei aplicate este stimulativ din punct de vedere fizic şi psihic, permiţând
şi posibilitatea alternării activităţilor individuale cu cele de grup [2].
Descrierea proiectului
Obiectivele proiectului
Obiectivul general este trezirea interesului copiilor de la cele două şcoli participante
pentru mediu, punerea în valoare a acestui tezaur, în context naţional şi european.
În desfăşurarea proiectului s-a pus accentul pe instrumente de lucru cu ajutorul cărora
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elevii au dobândit cunoştinţe în mod independent, dezvoltându-şi potenţialul creator [3],
intervenţia profesorilor, cercetătorilor sau muzeografilor survenind doar în cazul unor erori,
sau dacă au fost necesare sugestii pentru alegerea unor metode corecte de abordare.
Grupul ţintă
Proiectul s-a adresat elevilor cu vârste cuprinse între 6 şi 9 ani, care, cu ajutorul
educatorilor şi profesorilor, şi sub îndrumarea unor specialişti (muzeografi şi cercetători de
la muzeu) au fost implicaţi în proiect.
Beneficiarii proiectului
Beneficiari direcţi ai proiectului au fost toţi partenerii implicaţi în derularea programului:
- şcolile partenere, prin îndeplinirea obiectivelor lor educative şi prin creşterea gradului de
coeziune şi întrajutorare dintre elevii participanţi la activităţile propuse;
- Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, prin îndeplinirea unuia
dintre obiectivele sale specifice, concretizate în educaţia culturală a comunităţii şi întărirea
capacităţii sale organizaţionale şi care a beneficiat de punerea în valoare a patrimoniului
său material şi imaterial precum şi de o mai bună imagine publică;
- partenerul media (Televiziunea Târgu-Mureş), care şi-a îndeplinit şi prin această colaborare
misiunea de informare şi educare a comunităţii locale.
Beneficiari indirecţi ai programului au fost membrii altor şcoli sau clase care nu au
participat direct la vreo activitate din cadrul proiectului, dar care au luat cunoştinţă de
ecourile acestuia prin mediatizare sau de la participanţii direcţi.
Tabel nr. 1 Activităţile programului
ACTIVITATEA
ACŢIUNI
OBIECTIV GENERAL
ETAPA I: PREGĂTIREA PROIECTULUI (15 SEPTEMBRIE–15 NOIEMBRIE 2009)
Activitatea 1 Alcătuirea echipei de proiect, repartizarea sarcinilor, şedinţe Pregătirea activităţilor prode consultare a membrilor echipei de proiect, contactarea iectului.
şcolilor pentru formarea grupelor, contactarea şi semnarea
contractelor cu partenerii, realizarea afişului proiectului,
realizarea diplomelor de participare la proiect, realizarea
structurii caietelor de observaţii.
Activititatea 2 Conferinţă de presă.
Mediatizarea proiectului.
ETAPA A II-A: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (15 NOIEMBRIE 2009–30 MARTIE 2010)
Activitatea 3 Ce înseamnă să fii ecologist? Prezentarea patrimoniului Conştientizarea participanecologic deţinut de oraşul nostru şi de comuna Lunca Bradului, ţilor cu privire la mediul înprezentarea pericolelor care ameninţă acest patrimoniu cu conjurător.
distrugerea.
Activitatea 4 Ce ne propunem să facem? Discuţii şi realizarea unei liste cu Implicarea tinerilor în
ceea ce stă în puterea noastră să realizăm. Realizarea caietelor activităţi educative.
de observaţii din hârtie reciclată.
Activitatea 5 Identificarea problemelor: excursie în oraş şi la Lunca Bradului. Recunoaşterea problemelor
la faţa locului.
ETAPA A III-A: VALORIFICAREA PROGRAMULUI ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR
(APRILIE–5 IUNIE 2010)
Activitatea 6 Întâlnirea echipei de proiect pentru pregătirea strategiei de Pregătirea acţiunilor de
valorificare finală şi promovare a rezultatelor proiectului, valorificare şi diseminare a
elaborarea rapoartelor de activitate, realizarea unor materiale rezultatelor.
vizuale de sinteză.
Activitatea 7 Concluzii.
Valorificarea şi diseminarea
cunoştinţelor dobândite de
către copii.
Activitatea 8 Pregătirea şi vernisarea unei expoziţii temporare cu 100 de Valorificarea şi diseminarea
fotografii realizate pe parcursul proiectului.
activităţilor copiilor.
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Activitatea 9 Distribuirea a 100 de fluturaşi de prezentare a rezultatelor Valorificarea şi diseminarea
proiectului, în cadrul Zilei Internaţionale a Mediului (5 iunie rezultatelor programului.
2010), conferinţă de presă în vederea mediatizării rezultatelor
finale ale programului şi a posibilităţilor sale de continuare
şi multiplicare.
Activitatea 10 Realizarea expoziţiei finale „MONSTRUL DEŞEURILOR”.
Sărbătorirea prin expoziţia
finală de monştrii ai
deşeurilor.
ETAPA A IV-A: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI
(15 SEPTEMBRIE 2009–5 IUNIE 2010)
Activitatea 11 Monitorizarea metodologică a fiecărei etape, raportări inter- Monitorizarea şi evaluarea
mediare şi finale, monitorizarea şi evaluarea managerială.
programului.

Durata şi planul de activităţi ale programului cultural
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15.09.2009–05.06.2010.
Tabel nr. 2
ACTIVITATEA
Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai
1. Alcătuirea echipei
de proiect, repartizarea
sarcinilor, şedinţe de
consultare a membrilor
echipei de proiect.
2. Conferinţă de presă.
3. Ce înseamnă să fii
ecologist,
prezentarea
patrimoniului
ecologic
deţinut de oraşul nostru
şi de comuna Lunca
Bradului.
4. Ce ne propunem
să facem? Discuţii şi
realizarea unei liste cu
ce stă în puterea noastră
să realizăm. Realizarea
caietelor de observaţii
din hârtie reciclată.
5. Identificarea problemelor: excursie în oraş şi
la Lunca Bradului.
6. Întâlnirea echipei de
proiect pentru pregătirea
strategiei de valorificare
finală şi promovare a
rezultatelor proiectului,
elaborarea
rapoartelor
de activitate, realizarea
unor materiale vizuale
de sinteză.
7. Concluzii
8. Pregătirea şi vernisarea
unei expoziţii temporare
cu 100 de fotografii
realizate pe parcursul
proiectului
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Iun. Implementare
SSN–MJM, P1,
P2

SSN–MJM, P3
SSN–MJM

SSN–MJM, P1,
P2

SSN–MJM, P1,
P2
SSN–MJM, P1,
P2

SSN–MJM, P1,
P2
SSN–MJM, P1,
P2
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9.
Distribuirea
a
100 de fluturaşi de
prezentare a rezultatelor
proiectului, în cadrul Zilei
Internaţionale a Mediului
(5 iunie 2010), conferinţă
de presă în vederea
mediatizării rezultatelor
finale ale programului şi
a posibilităţilor sale de
continuare şi multiplicare.
10. Realizarea expoziţiei
finale
„MONSTRUL
DEŞEURILOR”
11. Monitorizarea metodologică a fiecărei etape,
raportări, intermediare şi
finale, monitorizarea şi
evaluarea managerială

SSN–MJM, P1,
P2, P3

SSN–MJM, P1,
P2
SSN–MJM, P1,
P2

Legendă:
SSN–MJM
P1.
P2.
P3.

Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş;
Şcoala Gimnazială Nr.7 Târgu-Mureş;
Şcoala Gimnazială cu clasele I–VIII, Lunca Bradului;
Televiziunea Târgu-Mureş

Descrierea detaliată a activităţilor
Activitatea 1
A constat în alcătuirea echipei de proiect. Aceasta a fost alcătuită din:
• Şcoala Gimnazială nr. 7 Târgu-Mureş – reprezentată de către prof. Letiţia Sava
(iniţiatoarea şi coordonatoarea proiectului), prof. Ramona Grama şi
înv. Maria Oltean, îndrumătorii claselor a I-a, a II-a şi a IV-a;
• Şcoala Gimnazială cu clasele I–VIII, Lunca Bradului – reprezentată de către
prof. Ioana Mariş, îndrumător clasa a III-a;
• Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş – reprezentată de
către dr. Mihaela Sămărghiţan, cercetător ştiinţific şi Angela Săplăcan, muzeograf;
• Televiziunea Târgu-Mureş – redactorii emisiunii „Clubul pantalonilor scurţi”
(reprezentaţi de Gabriela Bacali);
S-au semnat protocoalele de colaborare şi s-au stabilit echipele de copii şi cele de
coordonatori. De asemenea, s-au propus nume pentru echipele participante şi s-a stabilit
conţinutul caietelor de observaţii ale copiilor.
Durata acestei activităţi a fost de două luni, timp în care au avut loc mai multe întâlniri
între coordonatorii de proiect şi colaboratorii de la muzeu şi de la televiziune.
Activitatea 2
A constat în promovarea proiectului şi a etapelor acestuia, pentru a fi făcute vizibile
şi pentru a fi urmărite cu mai mare uşurinţă de către partenerul media sau alte instituţii
interesate (două conferinţe de presă în luna noiembrie şi cea finală în iunie).
Activitatea 3
S-a concretizat în: instruirea copiilor cu privire la ecologie şi la calitatea de ecologist;
îmbogăţirea cunoştinţelor acestora prin prezentări concrete, bogat ilustrate, statistici din ţară
legate de situaţia mediului, vizite la muzeu; prezentarea orientărilor europene în legătură cu
acest subiect; prezentarea de activităţi similare realizate de alţi copii; realizarea, de către
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copii, a unor caiete de observaţii, din hârtie reciclată (ziare vechi, apă fierbinte şi amidon de
porumb, după o reţetă preluată din cartea Simple Science Experiments [3] ).
Activităţile s-au derulat la clasă şi la muzeu (Fig. 1, 2).
Activitatea 4
A constat în discuţii separate ale fiecărei echipe (clase) legat de modul de a vedea
situaţia actuală a mediului. S-au adunat propuneri realiste despre ce stă în puterea lor să facă
pentru a schimba în bine situaţia actuală. Activitatea s-a desfăşurat din decembrie până în
februarie, o dată pe lună, alternativ, la şcoală şi la muzeu.
Activitatea 5
A constat în aplicaţii practice pe teren. S-au organizat două excursii, una în oraş, cealaltă
la Lunca Bradului. Copiii au identificat şi notat în caietele de observaţii, constatările lor
pozitive şi negative legate de mediul înconjurător. S-au împrospătat cunoştinţele dobândite
cu privire la mediu, la rolul vegetaţiei, al apei, al solului, al vieţuitoarelor. S-a observat poluarea
mediului cu diverse deşeuri: solide, lichide, gazoase, biodegradabile sau nebiodegradabile.
La Lunca Bradului s-a vizitat şi pepiniera Ocolului Silvic, unde au primit informaţii despre
speciile de arbori din zonă, despre problema defrişărilor, a incendiilor din păduri, despre
conduita ecologică în pădure (Fig. 3 a, b).
Activitatea 6
S-a întâlnit echipa de proiect pentru pregătirea strategiei de valorificare finală şi
promovare a rezultatelor proiectului, elaborarea rapoartelor de activitate, realizarea unor
materiale vizuale de sinteză.
Activitatea 7
S-au diseminat rezultatele prin realizarea, în urma unor discuţii, de referate, postere,
desene sau alte modalităţi de expunere a concluziilor copiilor. Materialele au fost expuse
itinerant la fiecare şcoală în parte şi la Muzeu.
Activitatea 8
S-a organizat o expoziţie temporară cu 100 de fotografii realizate de copii pe tot
parcursul proiectului. Fiecare etapă a proiectului a fost imortalizată. S-au ales, cu ajutorul
copiilor, imaginile mai reprezentative dintr-un număr de câteva sute de fotografii, care apoi
au fost printate în format A4 pe carton sau pe hârtie fotografică, s-au scris texte sugestive şi
au fost expuse pe panouri, la Muzeu, de Ziua Copilului, pentru a fi admirate şi de alţi elevi.
Activitatea 9
S-au distribuit fluturaşi de prezentare a rezultatelor proiectului, în cadrul Zilei
Internaţionale a Mediului (5 iunie 2010). S-a organizat o conferinţă de presă în vederea
mediatizării rezultatelor finale ale programului şi a posibilităţilor sale de continuare
şi dezvoltare.
Activitatea 10
Din deşeurile colectate de copii, de-a lungul întregii durate a proiectului, fiecare echipă
a realizat un „Monstru al deşeurilor”, o instalaţie tridimensională (Fig. 4), care a fost apoi
expusă în curtea şcolilor participante (la Târgu-Mureş şi la Lunca Bradului), pe toată durata
vacanţei mari a elevilor.
Activitatea 11
A constat în monitorizarea metodologică a fiecărei etape, raportări intermediare şi finale
ale rezultatelor de pe parcursul desfăşurării activităţilor propuse, remedierea eventualelor vicii.
Rezultatele scontate şi impactul proiectului
Ne-am bazat pe faptul că îmbinarea de activităţi practice pe teren, experimentele, munca
în echipă, observaţia, luarea deciziilor, vor ajuta la fixarea mai temeinică a cunoştinţelor cu
privire la mediu, la trezirea interesului faţă de calitatea acestuia şi la dobândirea conştiinţei
civice a copiilor participanţi la proiect.
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Promovarea şi continuitatea proiectului
Rezultatele obţinute de către participanţii la proiect au fost reunite într-o prezentare
power-point, care a fost proiectată la diferite şcoli şi la clasele paralele din şcolile participante,
pentru a trezi interesul altor elevi pentru protejarea mediului.
S-a realizat o suită de ediţii în cadrul emisiunii „Clubul pantalonilor scurţi”, emisiune
cu şi despre copii, care poate fi urmărită în fiecare sâmbătă la Televiziunea Târgu-Mureş
(TTM), constând din interviuri cu copiii şi filmări din timpul derulării proiectului.
Posibilităţi de reluare şi extindere a rezultatelor proiectului
În funcţie de impactul asupra participanţilor şi a ecoului asupra altor copii se poate
relua acest proiect cu acelaşi grup sau cu alţi solicitanţi.
Riscuri şi dificultăţi care ar putea influenţa negativ desfăşurarea proiectului
Aici am putea aminti: neomogenitatea emoţională şi de vârstă a participanţilor la
activităţi, pentru care s-a propus ca măsură de reducere coeziunea dată de pasiunea comună
pentru programul ales şi, de asemenea, timpul nefavorabil desfăşurării activităţilor în aer
liber, pentru care s-a propus ca măsură de reducere reprogramarea activităţilor într-o altă zi
sau perioadă.
Bugetul proiectului
Proiectul a fost unul de autofinanţare, deplasările şi celelalte activităţi fiind finanţate
de către părinţi sau din sponsorizări.
Concluzii
La proiect au participat patru clase din ciclul primar, un număr de 98 copii, elevi ai
celor două şcoli participante, precum şi fraţi şi prieteni ai acestora, în etapele a V-a, a VIII-a,
a IX-a şi a X-a, patru cadre didactice, doi reprezentanţi ai muzeului şi doi reprezentanţi ai
partenerului media.
Acesta s-a bucurat de succes în rândul copiilor participanţi care au fost entuziasmaţi de
posibilitatea de a fi ei cei care decid, de a realiza mape după un concept propriu, de a realiza
instalaţii artistice din deşeuri sau expoziţii, cu minime intervenţii din partea supervizorilor.
S-au bucurat că pot observa, fotografia şi pune în practică tot ceea ce au învăţat în decursul
anilor. Şi-au pus în acţiune spiritul de observaţie şi de echipă.
Rezultatele au fost mai bune decât ne aşteptam, copiii venind cu propuneri concrete
pentru viitoare proiecte. Una dintre iniţiativele lăudabile privind protejarea mediului, a fost
aceea de a stabili o zi de curăţenie în parcul de joacă de pe strada Constantin Romanu Vivu,
iar un alt proiect este în derulare în acest an.
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“SO WE ARE ENVIRONMENTALISTS”
PROJECT IMPLEMENTING ACTIVE-PARTICIPATORY METHODS IN TEACHING AND LEARNING
(Abstract)
The project was developed during an entire school year, bringing together multiple partners: School No. 7,
Lunca Bradului School, Natural Science Department of Mureş County Museum, Târgu-Mureş Television.
Partnership with the museum was chosen because we noticed how children enjoy involving in any activity
at the museum and that this acquired knowledge about the environment first, admiring dioramas with their
protected areas, each with characteristic creatures, or participating in experiments on educational offer of the
museum. Museum visits helped to better fit the knowledge acquired in the classroom.
Based on these considerations, we developed a project combining modern teaching methods in order
to attract children towards environmental education in the spirit of European guidelines on environmental
protection through a healthy lifestyle, fair to environmental factors, but we followed especially to develop the
children civic behavior, so that in the future to get involved in the community life and actively participate in all
activities of ecological and environmental protection.
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Fig. 1: Videoproiecţii pe teme de ecologie
desfăşurate la sediul muzeuui

Fig. 2: Dezbateri pe teme de protecţia
mediului desfăşurate la clasă

a

Fig. 4: Monstrul deşeurilor

b

Fig. 3 a, b: Aplicaţie pe teren la Lunca Bradului
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PROGRAMUL DE PEDAGOGIE MUZEALĂ
„ANIMALELE SĂLBATICE ŞI LUMEA LOR”
Adela BUTIURCA
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureş, str. Şurianu nr 3, RO–540376 Târgu-Mureş

Rezumat: Lucrarea prezintă un proiect educativ realizat de către Şcoala Gimnazială „Liviu
Rebreanu” din Târgu-Mureş, în colaborare cu Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului
Judeţean Mureş.
Proiectul, intitulat „Animalele sălbatice şi lumea lor”, a urmărit cultivarea interesului copiilor
pentru protejarea animalelor sălbatice şi, implicit, necesitatea adoptării unui comportament adecvat
pentru îmbunătăţirea relaţiei om – natură; familiarizarea copiilor cu aspecte din viaţa animalelor
sălbatice; asimilarea unor cunoştinţe despre animalele sălbatice; formarea unei atitudini de respect
şi adoptarea unui comportament civic faţă de natură.
Proiectul s-a concretizat în realizarea unor activităţi legate de lumea animalelor, la şcoală şi la
muzeu. Acestea au constat în: prezentări în format power-point, un moment artistic, realizarea unor
portofolii de către elevi, care au constituit, apoi, material pentru realizarea unei expoziţii.
S-a constatat o foarte bună colaborare şi implicare din partea elevilor şi a cadrelor didactice
participante la proiect.
Elevii au fost deosebit de atraşi de modul de desfăşurare al activităţilor, cu totul altfel decât
cele obişnuite, la clasă.
Metodele utilizate, interactive, au trezit interesul elevilor spre învăţătură şi aceştia au constatat
că procesul învăţării poate fi deosebit de plăcut.

Introducere
Pedagogia muzeală este o formă de educaţie cu adresabilitate generală, indiferent
de vârstă sau statut socioprofesional. Însă, segmentul cel mai susceptibil de a fi integrat
programelor de pedagogie muzeală este populaţia de vârstă şcolară şi, în special, copiii din
clasele primare şi gimnaziale. [1]
Şcolile reprezintă o categorie de public muzeal deosebit de importantă, ele trebuie
motivate, convinse de utilitatea muzeului ca resursă extracurriculară, care ajută la facilitarea
învăţatului; profesorul vede educaţia în cadrul muzeului ca pe un instrument important de
îmbogăţire a proiectelor didactice; vizita la muzeu poate oferi soluţii legate de înţelegerea de
concepte, de învăţarea prin descoperire. Colaborarea cu şcoala trebuie studiată, planificată şi
realizată pe baza temelor de interes comun. Participarea în cadrul proiectelor şcoală-muzeu
a mai multor şcoli care lucrează la o temă comună, favorizează schimbul de experienţă. Un
rol esenţial îl joacă şi popularizarea muncii efectuate de şcoli prin colaborarea cu muzeele,
pentru a face cunoscută această muncă în teritoriu şi nu numai.
Este un adevăr de necontestat că acţiunile cuprinse în educaţia nonformală sunt
caracterizate printr-o mare flexibilitate şi satisfac interese dintre cele mai variate. Prin acest
tip de educaţie se urmăreşte să se asigure obţinerea unor performanţe menite să se integreze
în procesul educaţional general.
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Descrierea proiectului
În organizarea şi punerea în practică a acestui proiect au fost implicate două instituţii:
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş, reprezentat prin prof. Butiurca Adela
şi Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş,
reprezentat prin dr. Sămărghiţan Mihaela, cercetător ştiinţific şi Săplăcan Angela, muzeograf.
Proiectul a debutat cu un protocol de colaborare încheiat între muzeu şi şcoala
participantă, la începutul anului şcolar 2009–2010 şi s-a desfăşurat în perioada octombrie
2009 – mai 2010.
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul educaţional este o perspectivă mai mult sau mai puţin apropiată, coerentă, ce se
finalizează într-o formă şi într-un timp bine determinate. Obiectivele au un grad mai mare
de variabilitate, în continuă actualizare în funcţie de schimbările care apar, de exigenţele
impuse, de modalităţile de realizare.
Proiectul, desfăşurat în cadrul celor două instituţii implicate, şcoala şi muzeul, îşi
propune creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei prin dobândirea de competenţe şi abilităţi
adecvate de valorizare personală, necesare inserţiei sociale, prin activităţi extracurriculare.
Scopul proiectului a fost cultivarea interesului copiilor faţă de protejarea animalelor
sălbatice şi necesitatea adoptării unui comportament adecvat pentru îmbunătăţirea relaţiei
om–natură.
Obiectivele urmărite au fost:
– familiarizarea copiilor cu aspecte din viaţa animalelor sălbatice;
– asimilarea unor cunoştinţe despre animalele sălbatice;
– formarea unei atitudini de respect şi adoptarea unui comportament civic faţă de natură;
– adoptarea unui comportament dezaprobator faţă de cei care încalcă normele de protecţie
a naturii;
– formarea unor cunoştințe de protejare a animalelor sălbatice;
– dezvoltarea competențelor de lucru în echipă;
– realizarea unor portofolii cu informaţii despre viaţa animalelor sălbatice.
Prin tematica şi activităţile propuse, acest proiect a avut ca grup ţintă elevii claselor: I C,
condusă de institutor Morariu Crina; a II-a C, condusă de institutor Morariu Codruţ; a III-a
D, condusă de învăţător Tătar Maria şi a IV-a C, condusă de prof. Butiurca Adela, de la Şcoala
Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş.
Orice proiect reprezintă o sumă de activităţi care conduc la realizarea unui scop comun
şi necesită un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente,
informaţii documentare şi timp).
Resursele folosite în realizarea acestui proiect pot fi defalcate în: resurse umane,
reprezentate de responsabilii de proiect din fiecare instituţie implicată, de elevii claselor
implicate şi de invitaţi şi resurse materiale, constând în materiale informaţionale în
format power-point, videoproiector, calculator, fişe de lucru, desene, instrumente
muzicale, portofolii.
Etapele desfăşurării proiectului
Atitudinea elevului faţă de natură se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu
cunoştinţele ecologice teoretice pe care acesta le posedă, cu convingerile, semnificaţia morală
şi estetică, dar şi cu activitatea practică în raport cu mediul.
Proiectul s-a desfăşurat în trei etape, după cum urmează:
1. Formarea şi organizarea echipei, etapă în care s-au stabilit responsabilităţile, s-a
stabilit calendarul activităţilor şi a fost iniţiată popularizarea proiectului;
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2. Desfăşurarea activităţilor propuse;
3. Evaluarea proiectului.
Metodele utilizate au fost: brainstorming-ul, turul galeriei, explozia stelară, cvintetul,
cadranele, studiul individual, diagrama Venn, dezbaterea, dialogul.
Tipurile de activităţi
Structurarea proiectului include o serie de activităţi tipice: informare – documentare,
conceperea produsului, care face obiectul proiectului, execuţia acestuia, implementarea –
pilot, elaborarea unei documentaţii privind obiectul proiectului, evaluarea proiectului.
Prima activitate din cadrul oricărui proiect este cea de informare-documentare
(mobilităţi, acces la surse de informaţii etc.). Încă din această fază, s-au definitivat toate
resursele necesare (umane, materiale, financiare).
În cadrul primei etape, de pregătire a proiectului s-au desfăşurat următoarele activităţi:
s-au întocmit documente, s-au stabilit responsabilităţi, s-a stabilit calendarul de activităţi,
s-a promovat proiectul (Fig. 1).
Activitatea de execuţie se referă la demersurile concrete, care sunt făcute efectiv în
cadrul proiectului pentru finalizarea acestuia, conform obiectivului general.
Astfel, în cadrul celei de-a doua etape, intitulată „Lumea animalelor”, s-au pregătit
materiale în format power-point, prezentate de Angela Săplăcan şi dr. Mihaela Sămărghiţan,
prin care s-a urmărit stimularea curiozităţii şi a percepţiei asupra naturii în general şi a lumii
animale, în special, a elevilor implicaţi în proiect, familiarizarea acestora cu viaţa animalelor,
cu habitatele acestora, cu relaţiile interspecifice din ecosisteme.
A treia etapă, intitulată „Ce ştim despre animalele sălbatice?” a constat în realizarea
de către elevi a unor portofolii tematice. Astfel, participanţii au valorificat informaţiile
acumulate la clasă, prin studiul individual, precum şi în urma vizitelor efectuate la muzeu.
Pentru realizarea acestor portofolii s-a recurs la studiul bibliografic, la munca în echipe, elevii
dând dovadă de creativitate şi spirit artistic, respectând în acelaşi timp rigorile ştiinţifice ale
tematicii (Fig 2).
„Roadele muncii noastre”, a fost numită etapa în care elevii participanţi au făcut
dovada cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în urma implicării în acest proiect.
Ei şi-au prezentat portofoliile realizate, au vizionat materiale în format power-point despre
animale sălbatice, au susţinut dezbateri pe teme legate de lumea animalelor, au rezolvat
ghicitori despre animale, au realizat un moment artistic cu aceeaşi temă şi au panotat o
expoziţie cu portofoliile, desenele şi colajele realizate de ei. Aceste activităţi s-au desfăşurat
la muzeu şi la şcoală.
Evaluarea constituie un instrument de apreciere prin intermediul căruia se măsoară
în mod global rezultatele, obiectivele şi impactul oricărui proiect şi asigură resurse pentru
proiecte similare în viitor.
Evaluarea proiectului de faţă s-a concretizat prin: organizarea unei expoziţii cu lucrările
realizate de elevi: desene, colaje, portofolii; prezentarea portofoliilor realizate; realizarea
unui moment artistic (Fig. 3).
Mediatizarea proiectului s-a realizat prin: afişarea lucrărilor realizate, la şcoală şi la
muzeu; invitarea reprezentanţilor din mass-media locală la activităţile derulate în cadrul
proiectului, apariţii radio–TV, articole în presa locală; expoziţii de fotografii.

73

Adela BUTIURCA

Analiza SWOT a proiectului:
PUNCTE TARI
– cadre didactice calificate,
cu putere de muncă şi
deschidere spre schimbare;
– organizarea de activităţi
practice finalizate cu
valorificarea lucrărilor elevilor;
– implicarea afectivă a
cadrelor în relaţiile cu copiii;
– implicarea părinţilor.

PUNCTE SLABE
– posibilitatea ca nu toţi
copiii să poată participa
la toate activităţile
programului;
– condiţia materială a
familiilor elevilor.

OPORTUNITĂŢI
– atragerea copiilor către
activităţile desfăşurate
la muzeu;
– îmbunătăţirea
relaţiilor şcoală-familie;
– educarea copiilor
în spiritul înţelegerii
naturii.

AMENINŢĂRI
– neînţelegerea de
către unii părinţi a
necesităţii activităţilor
extracurriculare propuse
de şcoală.

Concluzii
În decursul desfăşurării proiectului au participat la activităţile propuse circa 90 de elevi
de la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş.
S-a constatat o foarte bună colaborare şi implicare din partea elevilor şi a cadrelor
didactice participante la proiect.
Elevii au fost deosebit de atraşi de modul de desfăşurare al activităţilor, cu totul altfel
decât cele obişnuite, la clasă.
Metodele utilizate, interactive, au trezit interesul elevilor spre învăţătură şi aceştia au
constatat că procesul învăţării poate fi deosebit de plăcut.
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THE MUSEUM PEDAGOGY PROGRAM
“WILD ANIMALS AND THEIR WORLD”
(Abstract)
The paper presents an educational project conducted by “Liviu Rebreanu” Gymnasium and Natural
Science Department of Mureş County Museum.
The project theme was “Wild animals and their world”, aiming to cultivate children’s interest in protecting
wildlife and the need for appropriate behavior to improve the relationship between man and nature; familiarize
children with aspects of wildlife; assimilation of knowledge about wild animals; ways for adopting an attitude
of respect and civic behavior towards nature.
The project resulted in the implementation of activities related to the wild animals, at school and museum,
power-point presentations about animals’ life, an artistic moment on the same theme, the development of
students’ portfolios, which were then material for achieving an exhibition.
There was a very good cooperation and involvement of students and teachers participating in the
project. Students were particularly attracted to the conduct of activities, very different than regular classroom.
Interactive methods aroused the interest of students to teaching and found that the learning process can be
very pleasant.
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Fig. 1: Afişul programului

Fig. 2 a, b: Aspecte din timpul activităţilor – prezentarea portofoliilor

Fig. 3 a, b: Aspecte din timpul activităţilor – expoziţie de portofolii
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„O ZI ÎN LUMEA INSECTELOR”
– PROIECT DE APLICARE A METODEI CUBULUI ÎN
EDUCAŢIA NONFORMALĂ A COPIILOR
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Rezumat: Raportând reforma la nivelul de învăţământ specific grădiniţelor, se remarcă
extinderea şi evoluţia conceptului de curriculum, ce se organizează pe domenii experienţiale, ce
transcend graniţele dintre discipline şi se construiesc pe domenii de dezvoltare ale copilului, şi pe
activităţi de învăţare (de dezvoltare personală ori liber alese de copii) abordând 6 mari teme anuale,
cu ajutorul metodelor interactive moderne, ce vin să le completeze pe cele tradiţionale, iar pe unele,
treptat, să le înlocuiască.
Metodele interactive de grup le dezvoltă copiilor şi gândirea democratică, deoarece ei exersează
gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o faptă,
o idee, ei critică, de fapt, comportamentul, fapta, ideea şi nu personajul sau copilul respectiv. Aceste
metode îi învaţă pe copii că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi trebuie criticat pentru a
învăţa cum să îl evităm. Copiii învaţă să rezolve problemele cu care se confruntă, să ia decizii în grup,
să aplaneze conflicte, să ia atitudine. Ei aduc argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi din care toţi învaţă.
Metoda cubului – este o metodă folosită pentru explorarea unui subiect, a unei situaţii, a
unui proces sau a unui fenomen din mai multe perspective. Descoperit în 1980 şi utilizat ca strategie
de predare învăţare, „Cubul” urmăreşte un algoritm ce vizează: Descrierea/Comparaţia/Asocierea/
Analiza/Aplicarea/Argumentarea, toate acestea pentru a explora un subiect nou sau unul cunoscut
pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe.
Ca aplicaţie în cadrul temei săptămânale „În lumea minunată a insectelor”, am utilizat
metoda cubului în cadrul activităţii integrate „Dreptatea albinelor” pe domeniile experienţiale:
Domeniul Ştiinţe/Domeniul Om şi Societate. Aceasta este o activitate de consolidare şi verificare
a cunoştinţelor care a îmbrăcat forma unui joc didactic interdisciplinar numit „Cubul albinelor”.
Scopul activităţii este dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a vieţii insectelor, precum
şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora.
Munca în echipă, precum şi cea realizată într-un mediu informal, muzeul, a oferit copiilor
posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, iar timpul
de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt.
Metoda se poate aplica atât în cadrul domeniilor experienţiale, cât şi în cadrul activităţilor
alese; de asemenea, se pot diversifica sarcinile atât la nivel de grupă cât şi la nivelul grupurilor, până
la individualizare.
Utilizarea metodelor moderne trebuie făcută în combinare şi armonizare cu metodele aşa
numite tradiţionale, deoarece, avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. Printre avantajele
acestei abordări se numără: valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale, îmbunătăţirea clară
a rezultatelor, a gândirii şi a rezolvării de probleme, încrederea sporită în capacitatea de a învăţa,
înţelegerea diferenţelor de învăţare în loc de incapacităţi de învăţare, crearea mai multor ocazii
pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru obţinerea performanţelor de către aceştia, mai mult
timp pentru realizarea conexiunilor între diverse domenii experienţiale în procesul didactic.
Prin aplicarea acestor metode interactive de grup se rezolvă probleme cum ar fi: cele de
relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de învăţare reciprocă. Orice metodă poate deveni
accesibilă la orice vârstă dacă avem încredere în minunea acestei lumi care este COPILUL.

PEDAGOGIE MUZEALĂ I, p. 77–82

Lucia POP

Introducere
Oprindu-ne puţin şi reflectând la ideea pe care Nicolae Iorga a formulat-o cu privire la
educaţie şi anume: „Educaţia este un orizont, nu o destinaţie…” descoperim că este bine să ne
punem întrebări. Că este bine să tindem spre un orizont anume, pentru că de acolo vom găsi
sigur o altă ţintă către care să tindem şi că TOT şi TOATE sunt într-o continuă evoluţie, iar
destinaţia finală, rămâne deocamdată un punct neatins.
Încercând să se adapteze din mers, la cerinţele „canoanelor” europene, societatea
românească îşi îndreaptă speranţele către şcoală, cerându-i imperios să-şi revizuiască
principiile şi să îşi adapteze deciziile privind destinul copilului elev.
În societatea actuală are loc un proces dinamic, care obligă toate categoriile sociale să
ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Suntem în era informaţională pe care
unii cu greu o acceptă sau şi mai greu se integrează în ea. Copilul zilelor noastre are nevoi şi
cerinţe deosebite, diferite de cele ale copilului de altă dată. Este cel care pretinde dascălilor
o schimbare radicală a modului de abordare a activităţilor didactice şi determină reforma.
Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea unor
dascăli reflexivi, utilizarea calculatorului în activitatea didactică, în cea opţională sau în alte
activităţi non-formale. A apărut astfel, treptat, termenul de „educaţie modernă”.
Raportând reforma la nivelul de învăţământ specific grădiniţelor, se remarcă,
extinderea şi evoluţia conceptului de curriculum, ce se organizează pe domenii
experienţiale, ce transcend graniţele dintre discipline şi se construiesc pe domenii de
dezvoltare ale copilului, şi pe activităţi de învăţare (de dezvoltare personală ori liber alese
de copii) abordând 6 mari teme anuale, cu ajutorul metodelor interactive moderne ce vin să
le completeze pe cele tradiţionale, iar pe unele treptat să le înlocuiască.
Regândirea educaţiei formale se impune şi ne obligă să ne schimbăm relaţia cu copiii şi
între copii, promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin noi metode şi strategii
pe care le propunem. Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive conferă
activităţii „mister didactic”, se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul este
participativ activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui
de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările,
rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la final de activitate. În cadrul
grupurilor, copiii descoperă o nouă experienţă de a studia şi de a investiga inter-relaţionând
în cadrul acestor grupuri şi căpătând încredere atât în capacităţile individuale, cât şi în
cele ale grupului.
Unii dascăli mai folosesc şi astăzi metode prin care încearcă să îi transforme pe copii
în enciclopedii care asimilează cât mai multe cunoştinţe, în schimb copiii care au dascăli
creativi, vor fi şi ei la rândul lor creativi, urmând modelul. Efortul copiilor trebuie să fie unul
intelectual, abordând alte demersuri decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi prin
corelaţiile elaborate interactiv, prin asumarea de responsabilităţi, formularea şi verificarea
soluţiilor, elaborarea sintezelor în activităţi de grup, intergrup, individual sau în perechi.
Specificul procesului creativ nu este soluţionarea unor probleme, ci găsirea, identificarea,
căutarea şi descoperirea problemelor.
În procesul predării interactive, rolul educatoarei se schimbă: ea formulează probleme,
ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile
acestora, dar niciodată nu impune autoritar un punct de vedere.
Metodele interactive de grup dezvoltă copiilor şi gândirea democratică, deoarece ei
exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul
unui copil, o faptă, o idee, ei critică de fapt comportamentul, fapta, ideea şi nu personajul
sau copilul respectiv. Aceste metode îi învaţă pe copii că un comportament întâlnit în viaţa de
zi cu zi trebuie criticat, pentru a învăţa cum să îl evităm. Copiii învaţă să rezolve problemele
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cu care se confruntă, să ia decizii în grup, să aplaneze conflicte, să ia atitudine. Ei aduc
argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi din care toţi învaţă.
Aplicarea metodelor interactive necesită mult timp pentru a deveni eficiente, de
asemenea solicită diversitate în idei, angajare în acţiune, descoperirea de noi valori,
responsabilitate didactică. Tactul dascălilor este pus la încercare deoarece trebuie să
îşi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil: timid, pesimist, agresiv, răbdător/
nerăbdător, pentru fiecare copil găsind mimica, gestul, întrebarea, lauda, sfatul, aprecierea,
entuziasmul în concordanţă cu situaţia creată şi, astfel, totul va fi o reuşită.
Metodele didactice pot fi împărţite din punct de vedere istoric în:
– metode tradiţionale/clasice: expunerea, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia;
– metode moderne: problematizarea, algoritmizarea, cubul, învăţarea prin cooperare, mozaicul,
brainstorming-ul, studiul de caz, instruirea programată, metode de simulare, proiectul/tema
de cercetare, tehnica ciorchinelui, tehnica Turul galeriei, Pălăriuţele gânditoare etc.
Metoda cubului
Este o metodă folosită pentru explorarea unui subiect, a unei situaţii, a unui proces
sau a unui fenomen din mai multe perspective. Descoperit în 1980 şi utilizat ca strategie
de predare învăţare, „Cubul” urmăreşte un algoritm ce vizează: Descrierea/Comparaţia/
Asocierea/ Analiza/Aplicarea/Argumentarea, toate acestea pentru a explora un subiect nou
sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe.
Cubul ajută la studierea unei teme din mai multe perspective, în scopul lărgirii viziunii
copiilor şi a aprofundării acesteia. Această metodă presupune rezolvarea unor sarcini de
lucru diferite, pe aceeaşi temă, de grupe diferite de elevi şi presupune colaborarea elevilor
din aceeaşi grupă. Fiecare grup de copii interpretează un rol în funcţie de sarcina dată
grupului respectiv.
Pentru o reuşită deplină a aplicării metodelor interactive de grup, acestea se prezintă
copiilor sub forma unor jocuri. În cazul de faţă, metoda cubului poate să apară sub diferite
variante de joc, preluând ca şi titlu, tema activităţii respective. De exemplu: Cubul animalelor,
Cubul anotimpurilor, Cubul insectelor etc.
Ca aplicaţie în cadrul temei săptămânale „În lumea minunată a insectelor” (Fig. 1,
centrul tematic), s-a utilizat metoda cubului în cadrul activităţilor integrate Domeniul
Ştiinţe/Domeniul Om şi Societate, denumind jocul: „Cubul albinelor”.
Li s-a prezentat copiilor cubul: pe fiecare faţă a cubului era scrisă o cifră (Fig. 2), de la
1 la 6, iar feţele erau şi ele diferit colorate (pentru a putea fi util şi la grupele mai mici, înainte
ca aceştia să cunoască cifrele).
S-a împărţit efectivul de copii în 6 grupe, câte 3 copii în fiecare grupă şi li s-a spus ce
sarcină vor avea de rezolvat în grupa respectivă (Fig. 3):
– Grupa 1 (roşu) descrie: Ce a făcut bondarul? Ce au făcut albinele?
– Grupa 2 (alb) compară: Cum este corpul albinelor faţă de cel al bondarilor? Dar faţă
de cel al furnicilor? Cum este comportamentul acestora?
– Grupa 3 (portocaliu) asociază: Ce altă insectă este la fel de harnică? Ce copil din
grupă este la fel ca şi albina? Dar la fel ca şi bondarul?
– Grupa 4 (verde) analizează: Cum este organizat stupul? Au procedat corect albinele?
Din ce fac albinele mierea? Cum este mierea?
– Grupa 5 (albastru) aplică: Cum ai fi procedat în locul albinelor? Ce foloase avem de
la albine? La ce folosim mierea?
– Grupa 6 (galben) argumentează: De ce sunt importante albinele? De ce trebuie să
le urmăm comportamentul? De ce nu trebuie să ne comportăm ca şi bondarul?
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S-a lăsat puţin timp de gândire şi s-a jucat o dată de probă; apoi s-a trecut la derularea
efectivă a jocului.
S-a rostogolit cubul; când s-a oprit, s-a citit cifra de pe faţa de sus. Grupa care a avut
cifra corespunzătoare a răspuns la întrebările puse (Fig. 5). În grupă fiind 3 copii, au trebuit
să discute între ei, să se hotărască asupra răspunsului, iar unul dintre ei să răspundă la
întrebarea pusă de educatoare; ceilalţi copii din grupă au putut veni cu completări sau cu
răspunsuri la celalalte întrebări.
Pe un panou împărţit în 6 rubrici, educatoarea a notat întrebările pentru fiecare grupă,
iar ulterior şi răspunsurile date de copii, utilizând diverse simboluri specifice temei de studiu,
fie doar în cuvinte, fie în cuvinte însoţite de imagini (Fig. 6). Acestea au orientat şi activat
activitatea intelectuală.
Cubul s-a rostogolit de mai multe ori, parcurgându-se toate sarcinile de lucru.
Finalul jocului poate avea forme variate:
– se poate face un rezumat al întrebărilor şi răspunsurilor;
– se pot transpune ideile într-un desen, iar la final se face „turul galeriei” pentru aprecierea
desenelor;
– se pot aprecia cele mai frumoase rezolvări şi se motivează alegerea lor;
– se poate alcătui o poveste, pornind de la ideile subliniate în joc etc.
Concret, ca un rezumat al întrebărilor şi răspunsurilor, s-a realizat un „tur al
muzeului”, în vederea identificării albinelor printre exponatele din expoziţia Secţiei de
Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş (li s-a prezentat copiilor inclusiv un
insectar din depozitul de entomologie, precum şi modalităţile de conservare a insectelor
într-un muzeu). (Fig. 4)
Metoda se poate aplica atât în cadrul domeniilor experienţiale, cât şi în cadrul
activităţilor alese; de asemenea se pot diversifica sarcinile atât la nivel de grupă, cât şi la
nivelul grupurilor, până la individualizare.
Utilizarea metodelor moderne trebuie făcută în combinare şi armonizare cu metodele
aşa numite tradiţionale, deoarece, avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. Printre
avantajele acestei abordări se numără: valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale,
îmbunătăţirea clară a rezultatelor, a gândirii şi a rezolvării de probleme, încrederea sporită
în capacitatea de a învăţa, înţelegerea diferenţelor de învăţare în loc de incapacităţi de
învăţare, crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru obţinerea
performanţelor de către aceştia, mai mult timp pentru realizarea conexiunilor între diverse
domenii experenţiale în procesul didactic.
Concluzii
Munca în echipă, precum şi cea realizată într-un mediu informal, muzeul, a oferit
copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale
de lucru, iar timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt.
Preşcolarii s-au implicat mai mult în învăţare, au manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi
ceea ce au experimentat. Este de reţinut că rolul educatoarelor s-a schimbat dramatic, acestea
fiind doar ghidul sau facilitatorul învăţării.
Metodele moderne interactive, vin să dezvolte cele două tendinţe de bază ale educaţiei
moderne actuale şi anume:
– centrarea pe copil, pe nevoile celui care este beneficiarul şi în acelaşi timp, partenerul
nostru în propria-i formare;
– să acopere cât mai bine întreaga sferă de interese a persoanei educate, persoană, care
reprezintă resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.
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Prin aplicarea acestor metode interactive de grup se rezolvă probleme cum ar fi: cele
de relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de învăţare reciprocă. Orice metodă
poate deveni accesibilă la orice vârstă dacă avem încredere în minunea acestei lumi care
este COPILUL.
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“A DAY IN THE INSECTS WORLD” – THE PROJECT ON APPLYING THE CUBE METHOD
TO THE INFORMAL EDUCATION OF CHILDREN
(Abstract)
Reporting specific educational reform at kindergartens area, it is obvious the extension and evolution
of the concept of curriculum that is organized on experiential areas that transcend the boundaries between
disciplines and build on areas of child development and learning activities (personal development or freely chosen
by children) approaching six large annual theme, using modern interactive methods that come to complement
traditional and some gradually replace them.
Group interactive methods develops democratic thinking too, because they practice critical thinking and
understand that when they are analyzing a character, a child’s behavior, an act, an idea, they actually criticize
the behavior, the action, the idea and not the character or the child. These methods teach kids that behavior
encountered in everyday life should be criticized for learning how to avoid it. Children learn to solve problems,
facing the group to make decisions, to settle conflicts, to take action. They find arguments, find solutions, give
advices from which all are learning.
“Cube method” – is a method used to explore a topic, a situation, a process or phenomenon from multiple
perspectives. Discovered in 1980 and used as a teaching strategy learning, “The cube” follows an algorithm that
aims to: Description/Comparison/Association/Analysis/Application/Argument, all of these to explore a new
topic or one known to be enriched with new knowledge
As an application in the weekly theme “The wonderful world of insects”, we used “Cube method” in
the integrated activity “Justice of the bees” on experiential areas: Sciences Field/Man and Society Field. This
is an activity of building and testing the knowledge that took the form of an interdisciplinary didactic game
teaching called “The cube of the bees”. Purpose of the activity is to develop knowledge and understanding
capacity insect’s life and stimulating their curiosity to investigate.
The teamwork as well as working in an informal environment, the museum, offered the pupils the
possibility of sharing their opinions, experiences, ideas, personal working strategies and the amount of time
needed to solve the problems was, most of the times, shorter.
The method is applicable both in the experiential domain and the selected activities, also we can diversify
tasks on the group and across groups to individualization.
We advise using modern methods and approximation made in combination with so-called traditional
methods, because, their advantages and disadvantages are complementary.
By applying these interactive group methods there are resolved our problems: relationship,
communication, accountability, mutual learning. Any method can be accessible at any age if we have faith in
the miracle of the world that is called CHILD.
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1.DESCRIE
Ce a făcut bondarul? Ce au
făcut albinele?

6.ARGUMENTEAZĂ

2.COMPARĂ

Cum este căorpul albinelor
faţă de cel al bondarilor? Dar
faţă de cel al furnicilor? Cum
este comportamentul
acestora?

De ce sunt importante albinele ? De
ce trebuie să le urmăm
comportamentul? De ce nu trebuie
să ne comportăm ca şi bondarul?

3.ASOCIAZĂ

Ce altă insectă este la fel de
harnică? Ce copil din grupă
este la fel ca şi albina? Dar
la fel ca şi bondarul?

5.APLICĂ

Cum ai fi procedat în locul
albinelor? Ce foloase avem de
la albine? La ce folosim
mierea?

4.ANALIZEAZĂ

Cum este organizat stupul? Au
procedat corect albinele? Din ce
fac albinele mierea? Cum este
mierea?

Fig. 1: Centrul tematic „În lumea minunată
a insectelor”

Fig. 2: Prezentarea cubului

Fig. 3: Sarcinile de pe faţetele cubului

Fig. 4: Insecte din colecţia Secţiei de Ştiinţele
Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş

Fig. 5: Rostogolirea cubului

Fig. 6: Simboluri specifice
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„ÎN LUMEA ANIMALELOR”
Dorina POP
Grădiniţa „PARADISUL COPILĂRIEI” Târgu-Mureş,
str. Progresului, nr. 1, RO–540481 Târgu-Mureş

Rezumat : Învăţământul preşcolar, prin misiunea şi funcţia pe care le are, contribuie
substanţial la achiziţionarea de către preşcolari a cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor şi
valorilor, raportate la un mediu în care există o faună şi o floră diversificată. Valorificarea acestor
achiziţii sunt depline atunci când preşcolarul aplică cele însuşite în contexte reale, de viaţă.
În acest sens, cadrele didactice au manifestat dintotdeauna multiple preocupări, reuşind să
implementeze informaţiile corespunzătoare, de specialitate, atât prin realizarea de proiecte tematice,
opţionale, cât şi prin activităţi specifice.
Lumea animalelor este un tărâm deschis spre explorare, vast, captivant, unde orice specie propusă
spre studiu reprezintă o serie de informaţii care vor fi transmise preşcolarilor pe baza noului curriculum.
În vederea obţinerii unor informaţii complexe, înainte de momentul predării-învăţării, este
deosebit de important pentru cadrul didactic să culeagă date corecte, consultând un specialist. Astfel,
pentru desfăşurarea săptămânii tematice „Prietenii omului”, s-a realizat o colaborare cu muzeografii
de la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, care, într-o primă fază, i-au
ghidat pe copii prin expoziţiile muzeului şi, într-o fază următoare, s-au deplasat la sediul grădiniţei,
în sala de grupă, cu surprize pentru copii, constând în animale din colecţiile muzeului.

Proiectul activităţii integrate, „Prietenii omului”, face parte din tema anuală „Când,
cum şi de ce se întâmplă?”
Proiect de activitate integrată
„Animalele, prietenii copiilor”
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânală: „Prietenii omului”
Durata: 1 zi
Grupa: mică
Forma de realizare: activitate integrată „Animalele, prietenii copiilor”
(A.L.A. + D.Ş. + D.L.C.)
Forma de organizare: pe grupuri, frontal, individual
Tipul activităţii: consolidare şi verificare de cunoştinţe
Locul desfăşurării: sala de grupă
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, surpriza, conversaţia euristică, expunerea,
„Floarea de Lotus”, „Diamantul”, povestirea, demonstraţia, jocul, explicaţia, exerciţiul, munca
în echipă, audiţia, Turul Galeriei.
Material didactic: bunuri culturale mobile din colecţia muzeului (şoareci, albine,
mulaje de broaşte) mulaje de animale tip jucărie, machetă care ilustrează viaţa la fermă, panou
care conţine floarea de lotus, plicuri cu jetoane colorate, planşe care conţin animale domestice,
cartonaşe colorate pentru diamant puzzle, lipici, hârtie colorată, CD cu muzică, CD-player.
PEDAGOGIE MUZEALĂ I, p. 83–89
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Scopul activităţii:
informativ:
– verificarea reprezentărilor şi cunoştinţelor despre animalele domestice;
– îmbogăţirea şi activizarea vocabularului prin înţelegerea unor cuvinte şi expresii noi şi prin
formularea de întrebări şi răspunsuri.
formativ:
– consolidarea deprinderii de a-şi aprecia propriul comportament în raport cu situaţiile
prezentate;
– formularea unei atitudini pozitive faţă de animale.
educativ:
– educarea abilităţii de a comunica şi coopera cu membrii grupului din care face parte,
inclusiv cu muzeografii, în scopul rezolvării sarcinilor propuse;
– cultivarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter: perseverenţă, curaj, spirit de echipă,
bunătate;
– aprecierea importanţei creşterii şi îngrijirii animalelor de către om.
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:
Activităţi pentru dezvoltare personală (A.D.P.)
Întâlnirea de dimineaţă: „Iubesc animalele domestice pentru că...”
Rutine: „Bună dimineaţa, dragii mei prieteni” – calendarul naturii
Tranziţii: „Graiul animalelor” – cântec
„Azi Grivei e mânios” – cântec
Activităţi Liber Alese (A.L.A.)
Arte: „Cuşca lui Grivei” – confecţionare
Joc de masă: „Puzzle cu animale”
Activităţi pe Domenii Experienţiale (A.D.E.):
Domeniul Ştiinţă
- Joc didactic: „Diamantul pisicii şi al căţelului”
Domeniul Limbă şi Comunicare
- Povestirea educatoarei: „Cine a zis miau?” de V. Suteev

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR A.L.A.:
– să denumească corect materialele de lucru;
– să aplice bucăţile de hârtie colorată, prin lipire şi apăsare, pentru realizarea cuştii căţelului;
– să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei propuse;
– să creeze lucrări originale prin folosirea tehnicii de lucru arătate;
– să reconstituie întregul din bucăţele, rezolvând corect puzzle-ul dat;
– să analizeze lucrările realizate pe baza următoarelor criterii: acurateţe şi gradul de finalizare
al lucrării.
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OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR A.D.E.:
Domeniul Ştiinţă:
– să identifice elementele surpriză din mediul special amenajat, utilizându-le în rezolvarea
sarcinilor propuse;
– să analizeze elementele componente ale imaginilor prezentate;
– să aleagă jetoanele corespunzătoare pentru realizarea diamantului, conform sarcinii date:
foloase, hrană, părţile componente ale corpului;
– să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare, îmbogăţindu-şi experienţa
cognitivă;
– să utilizeze un limbaj oral corect;
– să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
– să coopereze pentru realizarea sarcinilor trasate.
Domeniul Limbă şi Comunicare:
– să asculte cu atenţie conţinutul poveştii, concentrându-se asupra conţinutului şi a acţiunii
personajelor;
– să reţină numele personajelor întâlnite în poveste;
– să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de macheta prezentată, cu ajutorul
întrebărilor puse de educatoare;
– să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din poveste.
SCENARIUL ZILEI:
În învăţământul preşcolar, activităţile de predare-învăţare-evaluare demarează la
începutul zilei cu întâlnirea de dimineaţă. Aceasta reprezintă momentul în care copilul
este introdus în tematica propusă spre dezbatere în acea zi. Se pregăteşte astfel un ambient
corespunzător temei alese, precum şi elemente personificate (ecusoane, panglici, buline etc)
pentru a-l face pe copil să se simtă parte integrantă din acel ambient [2].
Intrarea în sală, pentru începerea activităţii, s-a făcut pe cântecul „Cocoşelul” de
A. M. Ionescu. Activitatea a început cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii s-au ţinut de mânuţe
în cerc, pentru salutul de dimineaţă, care s-a desfăşurat după formula:
Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm
Bună dimineaţa!!
Ne bucurăm că suntem aici.
A‑nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!
Împărtăşirea cu ceilalți:
În continuare copiii au fost îndrumaţi să îşi exprime sentimentele faţă de animale prin
prisma modului de a se manifesta fiecare animal.
„Iubesc animalele pentru că...”
Copiilor li s-a cerut să motiveze de ce iubesc animalele.
– Iubesc căţelul pentru că ne apără de oamenii răi.
– Iubesc văcuţa pentru că ne oferă lapte.
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– Iubesc pisica pentru că are blăniţa pufoasă.
– Iubesc pisicile pentru că ne scapă de şoareci.
– Iubesc căţeluşii mici pentru că mă pot juca frumos cu ei.
Educatoarea a concluzionat: Să iubim şi să ajutăm animalele din jurul nostru pentru că
fiecare animăluţ este frumos şi util şi are nevoie de dragostea noastră!
Noutăţile zilei:
În vederea captării atenţiei copiilor şi a pragmatizării studiului animalelor, au fost invitate
două personaje surpriză: un fermier şi un muzeograf, primul pentru a le prezenta copiilor
aspecte din viaţa de la fermă, iar al doilea, pentru a-i familiariza cu animalele din muzeu.
Fermierul le-a prezentat copiilor şi surprizele aduse: un căţel viu, o machetă care
ilustrează viaţa la fermă; mai multe plicuri colorate, care conţin jetoane cu animale; un panou
care conţine un „diamant” (triunghi folosit în metoda diamantului) (Fig. 1).
Muzeograful le-a prezentat bunuri culturale mobile din colecţia muzeului (şoareci,
albine, mulaje de broaşte) (Fig. 2).
Impresionaţi, copiii le-au cântat cântecul „Graiul animalelor”.
După momentul de tranziţie a fost anunţată tema activităţii integrate – „Animalele,
prietenii copiilor”. După anunţarea temei, copiii au fost invitaţi pe centre de activităţi liber
alese, spre a descoperi prin joc denumirile animalelor de la fermă şi de la muzeu.
Jocuri şi activităţi alese (A.L.A.)
Încă de la intrarea în sală, fiecare copil avea prins în piept un ecuson (căţel sau pisică).
Li s-au prezentat copiilor materialele şi sarcinile de lucru.
La centrul Arte, prin lipire de hârtie colorată, copiii au confecţionat „Cuşca lui Grivei”.
La centrul Joc de masă, copiii au reunit bucăţele din puzzle pentru a forma întregul –
diferite animale domestice (Fig. 3).
La sfârşit, fiecare grup a prezentat pe scurt sarcinile realizate. Educatoarea şi fermierul
au apreciat modul de rezolvare şi a urmat un moment de tranziţie: „Recitativ ritmic”.
S-a continuat desfăşurarea activităţii de bază (pe domenii experienţiale), activitate
descrisă în tabel.
Tabel: Activităţi pe Domenii Experienţiale (A.D.E.)
SECVENŢELE
ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
AL ACTIVITĂŢII

1. Moment
organizatoric

S-au creat condiţiile psihopedagogice necesare
desfăşurării activităţii în bune condiţii: aerisirea sălii
de grupă, aranjarea mobilierului şi a materialelor
didactice necesare, introducerea copiilor în sală.
S-a scos dintr-o cutie (sub formă de surpriză) un
căţeluş de pluş:
— Ham, ham, ham! – zice căţeluşul.
— Voi copii, aţi spus miau?
După răspunsul dat de copii, educatoarea le-a spus
copiilor că vor asculta peripeţiile acestui căţeluş, care
nu ştie cine zice miau, şi l-a aşezat în faţa copiilor.

2. Captarea
atenţiei
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STRATEGII
DIDACTICE
Conversaţia

Observaţia
Surpriza
Conversaţia

EVALUARE
(instrumente,
indicatori)
Observarea comportamentului
copiilor
Observarea comportamentului
copiilor
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3. Anunţarea
temei şi
enunţarea
obiectivelor
4. Prezentarea
conţinutului
şi dirijarea
învăţării

5. Obţinerea
performanţei

S-a precizat numele poveştii şi sarcinile ce le revin Conversaţia
copiilor – de a asculta cu atenţie povestea „Cine a zis Explicaţia
miau?” pentru a o povesti şi ei părinţilor acasă.

Observarea comportamentului
copiilor

Conţinutul poveştii a fost prezentat de educatoare clar,
coerent, corect şi expresiv, cu un ton şi o mimică adecvată.
Planul de idei a fost următorul:
1. Câinele este trezit din somn la auzul unui miorlăit;
2. Curios, se uită prin preajmă, dar nu vede pe nimeni;
3. Iese afară, întâlneşte un cocoş şi îl întreabă:
— Tu ai spus miau?
4. Pentru a afla cine a spus „miau” se mai întâlneşte cu
şoricelul, cu câinele din cuşcă, cu albina.
5. Ajuns pe malul lacului, intră în apă, unde întâlneşte
peştele şi o broscuţă, pe care îi întreabă acelaşi lucru.
6. Obosit şi ud se întoarce în casă.
7. În faţa sa, pe pervazul ferestrei, apare pisica care îl
zgârie pe bot, miorlăind.
8. După ce s-a lămurit cine a spus miau, obosit şi zgâriat
se culcă mulţumit.
Pentru a-i introduce în lumea animalelor, în timpul
prezentării poveştii, educatoarea va folosi macheta cu
animăluţele aduse de fermier, precum şi animalele din
colecţia muzeului.

Observarea comportamentului
copiilor

Povestirea
Explicaţia
Conversaţia
Demonstraţia

Copiii au ales siluetele personajelor din poveste şi Conversaţia
le-au aşezat pe machetă, în ordinea în care şi-au făcut Exerciţiul
apariţia pe parcursul povestirii. De asemenea, în timp
ce au arătat şi au spus numele personajului ales, i-au
imitat glasul.

Aprecieri pozitive
asupra acţiunilor
copiilor şi asupra
răspunsurilor
corecte

Copiilor li s-a dat posibilitatea să privească în voie
ilustraţiile şi să comenteze textul în mod independent.
Copiii au fost lăsaţi să se joace puţin cu siluetele
personajelor din poveste (Fig. 4).

Aprecieri asupra
interpretării
cântecului

Tranziţie: „Azi Grivei e mânios” – cântec

6. Evaluarea
activităţii

Educatoarea a prezentat celălalt cadou adus de
fermier: o planşă care conţine un „diamant” (triunghi
folosit în metoda diamantului).
Folosindu-se de diamant şi de plicurile cu jetoane
primite, copiii au realizat „Diamantul pisicii şi al
căţelului”.
Copiii au ales jetoanele conform ghicitorii sau
poeziei spuse de educatoare, şi le-au aşezat pe diamant.
Jetoanele conţineau: hrana pisicii, importanţa acesteia
pentru om şi alcătuirea corpului.
S-au făcut aprecieri asupra comportamentului
copiilor în timpul activităţii, fiind evidenţiat efortul
individual şi colectiv [5].
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Conversaţia
Diamantul
Exerciţiul

Observarea
modului de
realizare a
sarcinilor de lucru
Aprecieri verbale

Exerciţiul
Turul galeriei

Aprecieri în spirit
critic şi autocritic
Aprecieri verbale
privind participarea fiecărui copil,
asupra modului
de desfăşurare a
activităţii
Observarea comportamentului
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7. Încheierea
activităţii

Pentru răspunsurile corecte, modul de lucru pe Conversaţia de Recompensarea
durata întregii activităţi, este desemnat „copilul zilei”. încheiere
tuturor
Ca şi recompensă pentru efortul depus, copiii îşi
păstrează însemnele primite şi se pregătesc pentru
jocul de mişcare „Taraful Chiţ”: dans în jurul animalelor
de la muzeu (şoareci).

Concluzii
În urma activităţilor desfăşurate la grădiniţă şi la muzeu, preocupările preşcolarilor
pentru animalele domestice şi sălbatice au crescut, iar ecoul informaţiilor şi comportamentul
sănătos faţă de ele şi mediul lor de viaţă, s-a regăsit în preocupările familiilor acestora.
Activităţile desfăşurate la muzeu, într-un alt mediu decât cel al sălii de grupă, nuanţează
competenţele şi cunoştinţele dobândite de preşcolari în grădiniţă şi, de asemenea, oferă
modalităţi de formare şi de perfecţionare a cadrului didactic. Procesul instructiv-educativ se
realizează astfel prin şi în muzeu.
Se doreşte realizarea, la muzeu, a unui set de activităţi legate de animale şi plante,
copiii având, astfel, posibilitatea de a le explora cu ajutorul celor cinci simţuri.
Abrevieri
D.Ş. – Domeniul Ştiinţă
D.L.C. – Domeniul Limbă şi Comunicare
A.D.P. – Activităţi pentru dezvoltare personală
A.L.A. – Activităţi liber alese
A.D.E. – Activităţi pe domenii experienţiale
BIBLIOGRAFIE
1. Bocoş, M., 2009, Didactica disciplinelor pedagogice, Ed. Paralela 45, Cluj-Napoca.
2. Galperstein, L., 2004, Prima mea enciclopedie, Ed. Litera International, Bucureşti.
3. Toma, G., Ristoiu, M., Anghel, M., Nicolae, I., Petre, D., 2009, Suport pentru aplicarea noului curriculum,
Ed. Delta Cart Educaţional, Piteşti.
4. ***Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2008, Curriculum pentru învăţământul preşcolar
(3–6/7 ani), Bucureşti.
5. ***Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2008, Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă,
Bucureşti.

“IN THE ANIMAL WORLD”
(Abstract)
The kindergarten education with its mission and function contributes to the acquisition of knowledge,
capacities, attitudes and values reported to an environment where a diversified world of plants and animals
exists. All these acquisitions are fully capitalized when the little child applies what was learnt in real life context.
The world of animals is an open field to be explored, it is captivating where any species proposed
to study represent various information which will be transmitted to the children by the new curriculum
guided by the teacher.
To obtain concrete informing before the teaching and learning is important for the teacher because the
transmitted information will be according to the age. There is a great variety of scientific works which help us to
prepare an activity on a topic. In preparing the thematic week “The man’s friends” the teachers from the group
were trained and also the coordinators of activities from Târgu-Mureş Natural Science Museum.
We presented the thematic activity “The man’s friends” trying to offer a type of integrated activity for
kindergarten which could serve as model for any teacher when preparing an activity in the domain of Sciences.
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„În lumea animalelor”
By this activity we followed the use of the previous knowledge about domestic animals and tried to
enrich them with cognitive experiences and practical ones and to form the feeling of protecting animals.
After the activities in the kindergarten the interest of children in animals grew and their families were
also preoccupied by them.
The museum represents a factor which enriches the children’s competences in kindergarten and also
represents ways of learning for the teacher too. The teaching and learning is in and through the museum
this way.

Fig. 1: Surpriza fermierului

Fig. 2: Şoarece din colecţia muzeului

Fig. 3: Reconstituirea animalelor de la fermă
prin puzzle

Fig. 4: Moment de tranziţie: „Recitativ ritmic”
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„ÎN MINUNATA LUME A INSECTELOR”
Angela-Domnica CIF
Grădiniţa „PARADISUL COPILĂRIEI” Târgu-Mureş,
str. Progresului, nr. 1, RO–540481 Târgu-Mureş

Rezumat: Vârsta preşcolară este o etapă importantă în viaţa copilului, în care poate acumula
o multitudine de cunoştinţe despre lumea înconjurătoare, iar educatoarea şi părinţii sunt primii
„dascăli” care îl ajută pe copil să păşească în această lume animată. Pentru a reuşi într-o lume în
continuă schimbare, copiii au nevoie de un bagaj mare de cunoştinţe, au nevoie să selecteze şi să
prelucreze informaţii în mod eficient, să integreze cunoştinţele noi în sistemul celor deja existente.
Didactica modernă promovează ideea de efort personal, de a-l pune pe educat în contact cu
sursa de informare şi cu obiectul învăţării, îndemnându-l la căutări, explorări, cercetări, care să-l
conducă la redescoperirea adevărului, pe cât posibil, prin forţe proprii.
Copilul, cu particularităţile, trebuinţele şi interesele sale, este aşezat în centrul activităţii
de învăţare, iar cadrul didactic organizează, stimulează şi îndrumă experienţele de învăţare ale
educaţilor, încurajându-i să aibă iniţiativă şi curaj de a acţiona.
Scenariul pe care educatoarea îl concepe orientează copiii spre centre diferite, care oferă
posibilitatea domeniilor de învăţare. Este foarte important ca învăţarea copiilor să se realizeze
prin străduinţa acestora. Activităţile din grădiniţă, atunci când sunt realizate integrat, urmează
un scenariu zilnic, cu generic, unde se întâlnesc activităţi comune şi la alegere, unde se regăsesc
cunoştinţe acumulate în întreaga săptămână, respectând tema şi subtema săptămânii.
Pentru aprofundarea cunoştinţelor, ne-am deplasat la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul
Muzeului Judeţean Mureş, în vederea studierii animalelor nevertebrate din expoziţia de bază a
muzeului. De asemenea, muzeografii ne-au pus la dispoziţie un insectar, pentru a-l putea folosi ca
material didactic.

Introducere
Lucrarea de faţă prezintă o călătorie în lumea gâzelor, a unei grupe de preşcolari din
grupa mică. Pentru ca această călătorie să fie cât mai aproape de sufletul copiilor, am ales o
modalitate de desfăşurare a activităţii didactice, în viziune integrată, cu durata de o zi.
Pentru aprofundarea cunoştinţelor, ne-am deplasat la Secţia de Ştiinţele Naturii din
cadrul Muzeului Judeţean Mureş, în vederea studierii animalelor nevertebrate din expoziţia
de bază a muzeului. De asemenea, muzeografii ne-au pus la dispoziţie un insectar, pentru a-l
putea folosi ca material didactic.
Proiect de activitate integrată „Cu gâzele, la nuntă!”
GRUPA: Mică „Iepuraşii”
TEMA DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Albinuţe hărnicuţe”
DURATA: 1 zi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (A.L.A. + A.D.E.)
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
PEDAGOGIE MUZEALĂ I, p. 91–100
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FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
Scopul activităţii
Informativ:
Ø formarea cunoştinţelor şi reprezentărilor despre caracteristicile mediului
înconjurător real (culoare, formă, mărime) şi fantastic (situaţii de poveste);
Formativ:
Ø dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor referitoare la
insecte (alcătuire, culori, deplasare, foloase) în rezolvarea unor situaţii problematice date;
Ø dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii diferitelor forme de limbaj artistico-practic.
Educativ:
Ø educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi coopera, de a
participa în spirit de fair-play la acţiuni realizate individual şi în echipă.
Categorii de activităţi abordate:
I. A.D.P. (ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ)
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Bun venit, prieteni noi!”
RUTINE: „Bună dimineaţa, dragi copii,
În lumea insectelor începe o nouă zi!” – prezenţa, calendarul naturii
TRANZIŢII:
„Albiniţa mea” după Delcasso – cântec
„Fluturaşul meu” – cântec
II. A.D.E. (ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE)
D.L.C. Educarea limbajului: „Corina şi Codrin” – povestea educatoarei
D.Ş. Activitate matematică: „Rezolvă sarcinile date pentru a evita obstacolele” – exerciţii cu
material individual
III. A.L.A. 1 (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE) „Pregătim bunătăţi pentru nunta gâzelor”
ARTĂ
„Fluturaşi” – confecţionare; „Mămăruţe” – confecţionare
JOC DE ROL
„Fursecuri cu miere şi nucă pentru nuntă” „Rafaello”
IV. A.L.A. 2 (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE)
„Petrecere la nunta insectelor”
„Bondărelul” – joc de mişcare
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Bun venit, prieteni noi!”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei şi invitaţilor;
– să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg;
– să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, lună).
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„În minunata lume a insectelor”

Obiectiv psihomotric:
– să răspundă adecvat la comenzile motrice date.
Obiectiv socio-afectiv:
– colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup.
STRATEGII DIDACTICE
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţie, explicaţie, joc; strategia de învăţare prin
cooperare „Cerc interior, cerc exterior”.
MIJLOACE DIDACTICE: coşuleţul albinuţei plin cu surprize, cutia şi eşarfa magică,
ecusoane cu albine şi mămăruţe, Calendarul Naturii.
ETAPELE ACTIVITĂŢII:
a) Salutul
Educatoarea, costumată în albinuţă, îi va saluta cu o baghetă magică pe copii:
„Bună dimineaţa, dragi copii,
În lumea insectelor începe o nouă zi.
Gâze dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bagheta albinuţei nu va lipsi,
În timpul salutului ne va însoţi.”
Salutul copiilor s-a realizat prin strategia de învăţare prin cooperare „Cerc interior, cerc
exterior”. Copiii s-au aşezat în două cercuri concentrice şi s-au învârtit în sensuri diferite,
recitând poezia „Dimineaţa a sosit”. La sfârşitul poeziei, ei s-au oprit şi s-au salutat cu colegul
din dreapta şi din stânga, adresându-i drept apelativ un nume al insectelor studiate în cadrul
săptămânii „În lumea insectelor”.
S-a realizat prezenţa şi s-a specificat faptul că vor porni într-o călătorie şi vor avea nevoie
să fie însoţiţi permanent de multă bucurie, aşadar au recitat poezia „Gândul bun”.
– „Sperăm ca ziua călătoriei să fie însorită şi frumoasă!” (s-a completat Calendarul Naturii).
b) Împărtăşirea cu ceilalţi
„Să iubim, să îngrijim insectele!”
Copiii au fost invitaţi să-şi exprime sentimentele de fericire, bucurie faţă de lumea
insectelor. Cu ajutorul unei mingi, educatoarea a aflat sentimentele copiilor faţă de lumea
insectelor; a rostogolit mingea, iar copilul spre care ajungea mingea a numit o insectă,
exprimându-şi sentimentele nutrite.
Educatoarea a concluzionat: „Să iubim natura cu tot ceea ce ne oferă, cu micile vietăţi
(insecte), să le iubim şi să le îngrijim!”
c) Noutăţile zilei
Educatoarea, care a avut rol de albinuţă, li s-a destăinuit copiilor:
„Copii, să ştiţi că mi-e un pic cam somn. Ştiţi de ce?... Pentru că azi-noapte am fost la o
nuntă... la nunta prietenei mele, prinţesa fluturaş. Aşa de bine m-am simţit, şi mi-ar fi plăcut
să fiţi şi voi cu mine. I-am povestit miresei, prietenei mele, ce mă frământă, la care ea, ştiţi
ce mi-a răspuns... că puteţi veni şi voi astăzi cu mine, deoarece nunta ţine 3 zile şi 3 nopţi.
Vreţi să veniţi?”... Bine, dar ca să putem pleca, mai întâi trebuie să vă transform şi pe voi în
insecte. Unde-o fi cutia mea magică? (a scos din cutia magică o eşarfă, a atins fiecare copil şi
l-a transformat în insectă, punându-i în piept ecusonul potrivit).
d) Activitatea de grup
„Drumul spre locul nunţii este presărat de mai multe încercări. Să pornim şi noi la
drum, pe cărare. Mergem, mergem...uite ce am văzut, o păpădie, mă prefac că o rup, copiii
de asemenea, suflăm în păpădie, şi ne bucurăm de puful ei care zboară. Trag cu urechea...
aţi auzit sunetul „cri, cri, cri”, cine o fi? (greierele) Ştiţi voi cum emite greierele acest
sunet? (îşi freacă de aripi picioarele din spate). „Zum, zum, zum” – oare ce-o fi? (o albină).
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Ce face ea? (adună nectar şi polen). Mai aud un zumzet, oare ce-o fi? (ţânţarul). Cum emite
acest sunet? (dă foarte, foarte repede din aripi). Uitaţi, un fluturaş, haideţi să-l imităm! L-am
prins, prindeţi-l şi voi, aveţi grijă să nu îl scăpaţi! Oare ce culoare are fluturaşul vostru? ... al
meu este... iar al vostru... O săracii, i-am ţinut destul prizonieri, să le dăm drumul. Noi ştim
un cântecel despre fluturaş, haideţi să-l cântăm. Mergem mai departe. Simţiţi mireasma
primăverii? Haideţi să inspirăm adânc. Uitaţi, ce văd acolo, un pârâiaş, să sărim peste el.
Bravo... e cazul să ne odihnim, haideţi să ne aşezăm!”
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Limbă şi Comunicare
Ø EDUCAREA LIMBAJULUI
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să asculte cu atenţie povestea, concentrându-se asupra conţinutului şi a acţiunii personajelor;
– să desprindă mesajul moral al poveştii, făcând deosebirea dintre faptele bune şi faptele rele;
– să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, manifestând prietenie, toleranţă,
armonie;
– să exprime propriile opinii, sentimente, atitudini în legătură cu conţinutul poveştii.
STRATEGII DIDACTICE
Ø METODE ŞI PROCEDEE: povestirea educatoarei, metoda interactivă Diamantul.
Ø MIJLOACE DIDACTICE: decor de poveste, siluetele personajelor din poveste.
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Ştiinţă
Ø ACTIVITATE MATEMATICĂ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să formeze grupe de obiecte după diferite criterii: mărime, culoare, formă;
– să identifice corect cifrele 1, 2 şi 3;
– să raporteze corect numărul la cantitate şi invers;
– să verbalizeze acţiunile, folosind un limbaj matematic adecvat;
– să mânuiască corect şi rapid materialul didactic;
– să participe cu interes la activitate.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,
problematizarea;
MIJLOACE DIDACTICE: elementele surpriză, insecte din colecţia muzeului, jetoane,
coşuleţe.
RUTINA
Copiii se vor deplasa spre baie, recitând versurile:
„Pentru nuntă ne aranjăm,
Cu albinuţa zburăm
Spre baie cu toţii pornim,
Pe flori galbene acum
păşim!”

„Pentru nuntă ne aranjăm,
Cu buburuza zburăm
Spre baie cu toţii pornim,
Pe flori roşii acum păşim!”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE
1. „Pregătim bunătăţi pentru nunta gâzelor”
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de competenţe
FORME DE ORGANIZARE: pe grupuri, individual
ARTĂ
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„Pentru nuntă ne aranjăm,
Cu fluturele zburăm
Spre baie cu toţii pornim,
Pe flori albastre acum
păşim!”

„În minunata lume a insectelor”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să aplice bucăţele de hârtie colorată prin lipire şi apăsare pentru realizarea fluturaşului;
– să aplice bulinuţe din hârtie neagră prin lipire şi apăsare pentru realizarea mămăruţei;
– să utilizeze adecvat materialul şi instrumentele de lucru pentru realizarea temei;
– să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru însuşite pentru a realiza compoziţii originale;
– să păstreze ordinea şi curăţenia la masa de lucru;
– să manifeste stabilitate şi perseverenţă în activitate.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, instructajul verbal, explicaţia, exerciţiul,
demonstraţia;
MIJLOACE DIDACTICE: insecte din colecţia muzeului, siluete de fluturaşi, bucăţele
de hârtie colorată, lipici.
JOC DE ROL
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să utilizeze corect ustensilele de lucru, farfurii, cuţitaşe de plastic, linguri;
– să cunoască şi să respecte regulile de igienă în ceea ce priveşte prepararea hranei;
– să întindă cu cuţitul mierea pe fursecuri şi să le decoreze cu nucă;
– să modeleze compoziţia de Rafaello şi să o dea prin nucă de cocos;
– să păstreze acurateţea şi ordinea unde îşi desfăşoară activitatea.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal, exerciţiul,
demonstraţia;
MIJLOACE DIDACTICE: cuţite, linguri, farfurii din plastic, fursecuri, miere de albine,
nucă, şorţuleţe, şerveţele umede.
TRANZIŢIE
La terminarea activităţilor pe centre s-au observat produsele realizate, apreciindu-se
modul de lucru. S-a pornit apoi spre locul nunţii cu lucrările realizate.
2. Petrecere la nunta insectelor – „Bondărelul” – joc de mişcare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
– să organizeze aranjarea decorului de sărbătoare;
– să manifeste stări afective pozitive în relaţiile cu cei din jur;
– să interpreteze cântece şi jocuri cu text şi cânt;
– să coordoneze mişcările cu textul cântecelor;
– să coopereze în cadrul grupului.
STRATEGII DIDACTICE
FORME DE ORGANIZARE: frontal.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, jocul de mişcare, audiţia,
dansul.
SECVENŢELE
ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
STRATEGII
AL ACTIVITĂŢII
DIDACTICE
S-au creat condiţiile psihopedagogice necesare
1. Moment
desfăşurării activităţii în bune condiţii: aerisirea sălii
Conversaţia
organizatoric de grupă, aranjarea mobilierului şi a materialelor
didactice necesare, introducerea copiilor în sală.
După ce s-au aşeazat copilaşii pe perniţe, albinuţa
şi-a reamintit că a pregătit un coşuleţ plin cu surprize,
pe care doreşte să îl prezinte copiilor, dar nu-şi
aminteşte unde l-a pus. Aşadar, ea şi-a recăpătat
coşul, iar împreună cu copilaşii a descoperit că
acesta conţinea roadele muncii ei.
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EVALUAREA
Observarea
comportamentului
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A avut loc o scurtă conversaţie privind conţinutul
coşului (Fig. 1), după care, cu ajutorul unei mingi,
2. Captarea
albinuţa a aflat sentimentele copiilor faţă de lumea
şi orientarea
insectelor, a rostogolit mingea, iar copilul spre care
atenţiei
s-a îndreptat mingea a numit o insectă, exprimânduşi sentimentele nutrite faţă de ea.
Li s-a explicat faptul că vor utiliza în rezolvarea
3. Enunţarea cerinţelor cunoştinţele referitoare la gâze,
scopului şi a (dobândite în urma vizitei efectuate la muzeu),
obectivelor
culori, primăvară. Îndeplinirea corectă a sarcinilor
i-a apropiat de nunta gâzelor.
A.D.E.: După lungul drum parcurs spre pajiştea
pregătită, odată ajunşi acolo, copiii s-au aşezat pe
scăunele. Educatoarea le-a redat povestea de dragoste
4.
a viitorilor miri, intitulată „Corina şi Codrin”, folosind
Prezentarea
intonaţia şi gestica adecvate. Cadrul de poveste a fost
conţinutului adecvat, având posibilitatea de a trăi fiecare moment
şi dirijarea
prin intermediul materialului pus la dispoziţie:
învăţării
tufele de măceş, pânza de păianjen şi jetoanele cu
siluetele personajelor: doi fluturaşi, omida, pupa,
albina, mămăruţa, păianjenul şi insectele din colecţia
muzeului (Fig. 6).
După expunerea momentelor poveştii, pentru
scoaterea în evidenţă a mesajului, a fost folosită
metoda „Piramida şi diamantul”, unde copiii au
fost solicitaţi să aranjeze jetoanele cu siluetele
personajelor în funcţie de cerinţa primită.
Pe cântecul „Albiniţa mea” s-a făcut tranziţia spre
activitatea din cadrul D.Ş., unde copiii au parcurs un
traseu plin de obstacole.
Deoarece bondărelul jucăuş a vrut să se joace cu
5. Obţinerea
noi, drumul spre nuntă a fost presărat de încercări
performanţei
pe care copiii au trebuit să le rezolve prin activităţile
matematice, dovedind isteţime, curaj, prietenie şi
spirit de cooperare. Au mai trebuit: să descopere
poziţiile spaţiale; să formeze mulţimi după criteriile
mare-mic, culoare şi formă; să formeze mulţimi de
obiecte, atribuindu-le cifra corespunzătoare. După
ce au rezolvat sarcinile date de bondărel, drumul
s-a eliberat, iar copiii au putut merge liniştiţi la
nuntă (Fig. 2).
Educatoarea le-a amintit copiilor că la nuntă se
obişnuieşte să se ducă cadouri, aşadar ei s-au
pregătit să realizeze cadouri şi, de asemenea,
invitaţii pentru nuntă.
Copiii au trebuit să identifice cărui centru de interes
„aparţin”, conform insectei de pe ecusonul purtat:
TRANZIŢIE:
„După insectele purtate,
Ghicim jocurile toate.
La măsuţe ne‑mpărţim
Şi la lucru noi pornim!” (Fig. 5).
După ce copiii s-au grupat la măsuţe, educatoarea
a purtat o scurtă discuţie cu copiii, referitoare
la instrumentele de lucru pe care le vor folosi,
realizându-se intuirea materialului. După aceasta,
înainte de începerea lucrului pe echipe, au executat
un joc de încălzire a degetelor, cu mişcări sugerate
de educatoare.
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Observaţii
individuale

Expunerea

Observarea
comportamentului
verbal şi nonverbal

Expunerea
naraţiunii

Observarea
modului de
cooperare şi de
relaţionare

Metoda
„Piramida şi
diamantul”
Jocul
Conversaţia
Problematizarea
Exerciţiul

Aprecieri pozitive
Observarea
modului de
cooperare şi de
relaţionare

„În minunata lume a insectelor”
„Toate degeţelele
Au sărit pe rând,
Unul după altul,
Vesele săltând.
După zece degeţele,
Harnice şi sprintenele,
Vine palma bătăuşă,
Bate-n masă, jucăuşă.
În urmă grăbit soseşte,
Pumnul cel grăbit loveşte,
Cotul ce l-am aşteptat,
Repede s-a apropiat.
Picioruşele-şi fac loc,
Ultimele intră-n joc.
6. Asigurarea
Ele bat şi bat sub masă,
feed‑back‑ului
Orice-ai face, nu se lasă.
Veselia-i mare,
Jocul s-a sfârşit.
Fiecare-ncepe
A munci grăbit.”
După încălzirea mânuţelor s-a trecut pe la fiecare
grupă şi s-a explicat modul de realizare a sarcinilor:
Artă: „Fluturaşi” şi „Mămăruţe” – confecţionare
(Fig. 3, 4).
Joc de rol: Fursecuri cu miere şi nucă/ Rafaello.
Educatoarea a supravegheat centrele, îndrumând
preşcolarii cu ritm lent de lucru, care refuză să
lucreze etc.
Pe durata timpului de lucru, copiii au audiat cântece.
Trecând de ultimul prag şi pregătind şi cadourile
necesare, copiii au ajuns la nuntă.
7. Asigurarea Le-au urat mirilor să fie mereu voioşi şi zâmbitori.
retenţiei şi a Petrecerea a început cu dans şi voie bună, servindutransferului
se cu prăjiturile pregătite la centrul A.L.A. şi
de cunoştinţe bucurându-se de atmosferă, având pregătit şi
confetti. La sfârşit, copiii le-au dedicat mirilor jocul
de mişcare „Bondărelul”.
Educatoarea a scos un clopoţel fermecat din
buzunar şi le-a spus preşcolarilor că este timpul să
îi transforme din nou în copilaşi. După ce copiii
s-au aşezat pe covor, s-au făcut aprecieri asupra
8. Evaluarea
modului de rezolvare a sarcinilor primite, privind
activităţii
participarea fiecărui copil.
Ca recompensă pentru efortul depus, copiii au
primit însemne reprezentând mămăruţe pe o
floricică şi dulciuri.

Abrevieri
D.Ş. – Domeniul Ştiinţă
D.L.C. – Domeniul Limbă şi Comunicare
A.D.P. – Activităţi pentru dezvoltare personală
A.L.A. – Activităţi liber alese
A.D.E. – Activităţi pe domenii experienţiale
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Observarea
comportamentului
verbal şi non-verbal

Conversaţia
Explicaţia
Problematizarea Aprecieri asupra
modului de
Jocul
executare a jocului
Numărătoarea
Observarea
Conversaţia
modului de
Explicaţia
cooperare şi de
Exerciţiul
relaţionare
Demonstraţia
Audiţia
Realizarea sarcinilor
de lucru

Observarea
Conversaţia
comportamentului
Audiţia
verbal şi
Dansul
non-verbal
Jocul de mişcare

Conversaţia de
încheiere

Aprecieri privind
participarea
fiecărui copil,
asupra modului
de desfăşurare a
activităţii
Recompensarea
tuturor
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Concluzii
Concluzia la care am ajuns în urma activizării copiilor este că utilizarea activităţilor
integrate oferă un sprijin real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, copil şi dascăl,
deopotrivă, să descoperim valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi
cooperării, să ne promovăm ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi
activ în construirea personalităţii proprii.
Emoţiile trăite pe parcursul activităţii au trezit sentimente de prietenie, de colaborare,
de întrajutorare şi sentimetul de apartenenţă a omului la grup şi natură.
Aprofundarea şi nuanţarea noţiunilor şi competenţelor referitoare la lumea insectelor,
dobândite în grădiniţă, într-un spaţiu tradiţional, ne dorim să o realizăm, în continuare, întrun mediu informal, ca de exemplu muzeul, prin vizitarea tuturor expoziţiilor muzeului, prin
participarea la atelierele pedagogice din cadrul programului de pedagogie muzeală Şcoala de
vară la muzeu etc.
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“IN THE WONDERFUL WORLD OF THE INSECTS”
(Abstract)
This paper represents a trip to the world of insects of a group of kindergarten children, small group,
with the generic: “In the wonderful world of the insects”. For this trip to be closer to the children’s soul we have
chosen to do this integrated activity in such a way as to direct the children towards different centers and it
offered the possibility to experiment different learning domains.
The activity started with the children’s arrival in the room using as ways of greeting names of the insects
studied in the week called: “In the world of insects”. In the morning meetings the children have found out that
they are going to travel in the world of the insects to a wedding and they will also take part in it.
The teacher, who played the role of a bee, presented the love story between the butterfly prince and
princess, using the story “Corina and Codrin”. After this story the children obtained a lot of information about
the life of the insects, the most effective being the transformation of caterpillars into butterflies.
This story ended with the wedding, where the children from the middle group were also invited. On
the way to the wedding the children had to solve mathematical activities and they proved to be brave, smart,
friendly and cooperative. At the wedding their works results were exhibited.
Cakes for the wedding were also prepared.
Because they wanted to make as many friends as possible the children made butterflies and took them
to the wedding to have more guests.
The wedding took place in a prepared place where the children put their presents for the bride and the
groom, they sang and danced and had a good time.
It is very important that the teaching should be done by the children’s work. The activities in kindergarten
when are integrated have a daily scenario, with common activities and also activities which can be chosen, and
they respect the theme of the week.
This activity was an opportunity for the children to discover new and interesting things about insects and
at the same time an opportunity to work and learn by cooperation.
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„În minunata lume a insectelor”
In order to deepen knowledge, we went to the Târgu-Mureş Natural Science Museum to observe the
invertebrates in the permanent exhibition of the museum. Also, the museographers offered us an insectarium
that we will be able to use as instructional material.

Fig. 2: „Eliberarea” bondărelului jucăuş
Fig. 1: Descoperirea „stupului”

Fig. 3: Confecţionare de „fluturaşi”
Fig. 4: Confecţionare de „mămăruţe”
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Fig. 5: Ghicirea jocurilor
Fig. 6: Insecte din colecţia muzeului
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