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Prcşcolc1rii formează. o categoric ele public relativ recent luată în
considcrnre mai temcin ic s11b rnporlu I educa \ici lor în muzeu şi pentru
m 117.C'll.
Actiuni sustinutc, în sensul urmi\ririi, lt1 t1ceeaşi grupă de copii, de
o!Jicclive precise, pc o perioadă mai îndelungată de timp, s-au realizat,
după cîte cunoaştem, destul de puţine pînă acum. In general, cele mai
cunoscute la nivel naţional sînt acţiunile organizate cu preşcolarii încă
de-acum cîţiva ani la Muzeul de artă al R. S. România şi la Muzeul
Naţional de Istoric.
Colaborarea organizată în cadrul secţiei de istoric a Muzeului Ţării
Crişurilor cu grupa mijlocie de la Grădiniţa nr. 45 din Oradea 1 , continuată cu aceiaşi copii şi după ce aceştia au trecut în grupa mare, acţiune rn poate fi considerată totodată şi un experiment, s-a desfăşurat
pe parcursul unui an şi jumătate, din ianuarie 1977 pînă în mai 1978.
În cactrul Muzeului Ţării Crişurilor, aceasta este a doua acţiune de
r1cest gen, iniţiativa aparţinînd sccliei de ştiinţe ndturale:?.
De d<1la c1cei:lstc1, fiind vorba de co!t1horarea sec/iei de istorie cu învă\ămîntul preşcolar, obiectivele au fost, fireşte, altele: experimentarea, în mod concret, a rolului pe care muzeul de istorie poate să.-1 deţină în educaţia intelectuală şi moral-patriotică a preşcolarilor. Această
colabornre s-a încadrat astfel şi în cerinţele programei activităţilor inslrucliv-educalive în grădiniţa de copii, referitoare la educaţia intelectuală

a

preşcolarilor.

1

Educatoare Florica Pop.
Ana Marossy şi Mariana Olaru, Colaborarea muzeului de
Îll\'ă/ămîntul preşcolar, în Nympliaca, V, Oradea, 1!)77, p. 521~534.
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Penlru realizarea concretă a colaborării au fost necesare anumite
eforturi din partea muzeografului, pentru completarea cunoştinţelor sale
de domeniu strict profesional cu altele, indispensabile, de psihologic şi
pedagogie preşcolară. încercarea de a familiariza copilul preşcolar cu
istoria constituie, cel puţin deocamdată, şi o problemă de îndrăzneală
metodică, de care am fost conşlienţi încă din momentul începerii colaborării. Dar, în acelaşi timp, psihologia vîrstei de 4-6 ani ne arată că
în această etapă a dezvoltării sale copilul preşcolar nu ref uză efortu I
intelectual, aşa cum s-ar putea crede, etapa aceasta fiind, din contră,
caracterizată de curiozitate, de dorinţa de cunoaştere a copilului, lucru
de care adultul educator trebuie să ţină seama.
Literatura pedagogică atrage şi ea atenţia asupra tendinţei de
supraestimare a caracterului exclusiv intuitiv al gîndirii copilului de
grădiniţă: ,,Exagerarea caracterului intuitiv situativ al gîndirii copilului
preşcolar a condus în practica didactică la neglijarea unor forme variate de lucru, deşi unele lucrări de psihologie subliniază: gîndirea preşcolarului este doar preponderent intuitivă, ca operează, de preferinţă
în sensul prelucrării materialului senzorial acumulat în actul percepţiei,
dar ea nu este exclusiv intuitivă" 3 • Pe de altă parte, nu putem pune
semnul identităţii între educaţia moral-patriotică a copilului şi simplul
proces intelectual, deoarece în cadrul acestui ansamblu, copilul este învăţat şi educat nu numai să ştie, dar în acelaşi timp să şi simtă şi să se
comporte ca patriot.
în urma studierii atente a prevederilor programei şcolare 4 pentru
capitolul educaţie moral-patriotică a copilului de 4-6 ani, am constatat
că pentru grupa mijlocie se prevede destul de puţin: doar trei poezii şi
două cîntece patriotice, printre care Hora Unirii a lui V. Alecsandri şi
Limba românească a lui G. Sion, precum şi cunoaşterea de către copii a
unor evenimente de seamă din istoria poporului nostru şi a unor sărbă
tori legate de acestea. Vizitele la muzee şi case memoriale sînt prevăzute abia pentru capiii din grupa mare. Se specifică acum şi evenimentele istorice ce trebuiesc cunoscute: Unirea principatelor, luptele
greviste ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933,
23 August 1944 - insurecţia naţională armată, antifascistă şi antiimperialistă, precum şi cîteva povestiri istorice: Stejarul din Borzeşti de
E .Camilar, Moş Ion Roată şi Unirea de I. Creangă, la care se adaugă
scrisoarea Olgăi Bancic către fiica sa. Printre lecturile educatoarei figurează şi Legendele istorice ale lui D. Bolintineanu.
Fiind astfel edificaţi asupra acestui capitol din programă, în fond
destul de eterogen şi de puţin cuprinzător, am început această conlu3 Valeria Nistor, Principiul intuiţiei şi implica/iile lui în realizurea eciuco/iei intelectuaJe, în Copilul şi mediul social, Culegere melodică cdilală ele Re\'ista de pcda•
gogie, Bucureşti, 1976, p. 14.
4
Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii, editată de Mi-

nisterul Educaţiei
p. 129-132

şi Invăţămîntului,

Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
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crare cu grădiniţa, cu copii din grupa mijlocie, continuînd, după. cum
am mai arătat, cu aceiaşi copii şi după trecerea lor în grupa mare.
S-a început cu o vizită a grupei de copii la muzeu, cu scopul ele
a-i face să-şi dea sec:1ma ce este şi ce rosturi me o astfel de instituţie.
Vizita a cuprins, în două etape, şi celelalle secţii ale muzeului: de etnografie, artă şi ştiinţe naturale, contribuind la conturarea unei viziuni
globale a copiilor asupra unui muzeu de c:1cest fel, prin înCc:1drarea expoziţiei de istorie în contextul întregului muzeu. în cadrul acestei vizite
s-a parcurs odată în întregime şi expoziţia de istorie, cu care ocazie
s-a încercat explicarea, pe înţelesul copiilor, a noţiunii de timp istoric.
Prin acţiunile ulterioare s-a trecut la prczenlctreil unor chestiuni de
amănunt.

Anul 1977 a fost un an bogat în aniversări istorice de ilnvergură,
prezentate pe larg de presă, radio, televiziune. Am profitat de faptul că
receptivitatea copiilor faţă de evenimentele respective a fost astfel sensibilizc:1lă de toate aceste mijloace mass-media, ei deţinînd deja 1:mumitc
cunoştinţe despre ele, fiind astfel familic:1rirnţi într-o anumită măsură
cu conţinutul lor. Din acest motiv, încercarea ele a le prezenta de pildă
războiul pentru independenţă, sau răscoi:lla ţăranilor din 1907 a fost
mult uşurată.
Printre exponatele folosite la ilustrarea evenimentelor războiului
pentru independenţă amintim: uniforme şi arme de epocă, reproduceri
după desene şi gravuri reprezentînd trecerea Dunării tle către aramatil
română, asaltul asupra redutelor de la Griviţa, capitularea armatei
turceşti, etc.".
Pentru problematica anului 1907, pe care am extins-o şi am localizat-o puţin, ne-am folosit de cîteva imagini înfăţişînd locuinţe ţărăneşti
din Bihor la sfîrşitul veacului XIX, munca grea a ţăranilor pe marile
moşii din vestul ţării în primii ani ai secolului nostru, un diapozitiv
color după cunoscutul tablou „1907" al lui Octav Băncilă, reproduceri
după desene din presa vremii cu ţărani răsculaţi îndreptîndu-se spre conacul moşierului, eliberarea, la Paşcani, a ţăranilor arestaţi, scene cu
reprimarea răscoalei.
La 24 ianuarie 1978 am realizat apoi o ac~iune destinată evocării
personalităţii tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cu ocazia împlinirii a 60
de ani de viaţă şi 45 de ani de activitate revoluţionară, în cadrul că
reia s-a făcut şi evocarea evenimentelor Unirii. Acestea au fost însă acţiuni care au ţinut seama de o anumită conjunctură aniversară, toate
celelalte fiind grefate pe ideea centrală a parcurgerii sistematice a expoziţiei de bază, lucru pe care l-am realizat cu copiii în sens invers faţă
de circuitul obişnuit, adică de la istoria contemporană spre cea veche,
5
În completare a fost prezentată copiilor expozilia de decoraţii şi medalii de
la 1877-1878, 1916-1918 şi 1944, o expozilie lemporară foarte interesantă, organizată
pe bază de orig nale de către Muzeul Tării Crişurilor în colaborare cu Muzeul Militar
Central, expoziţie care se afla chiar în acel moment în holul muzeului.
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deci de la cunoscut spre necunoscut, aşa cum am văzut că s-a procedat
şi la alte muzee în condiţii similare, pentru a facililc1 înţelegerea treptată şi corectă a lucrurilor de către copiir..
De la exponate care ilustrau înfăptuirile contemporaneităţii am trecut la prezentarea selectivă a unor probleme ale perioadelor mai vechi:
lupta comuniştilor în perioc1da interbelică pentru drepturi sociale şi condiţii de muncă şi viată mai bune, dezvoltarea economiei în secolul XIX
şi apoi epoca feudală, din care am prezentat momentul revoluţiei lui
Tudor Vladimirescu, răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, epoca
lui Mihai Viteazul, Oradea şi Bihorul medieval, invazia tătarilor.
Cu ocazia unei alle vizite, parcurgereu sistematică a expoziţiei de
bază a continuat cu epoca străveche şi Yeche. Copiii au observat condiţiile de viaţă ale omului primitiv, aspectele materiale ale civilizaţiei
dacice, simbioza daco-romană, s-au familiarizat cu noţiunea de „să
pături arheologice". Am considerat esenţială această lecţie tematică
pentru demonstrarea ideii de progres în istorie, precum şi pentru în telegerec1 procesului de formc1re cJl poporului român. La prezentarea epocii
vechi am adăugat două acţiuni cu caracter mai speciaF: prima intitulată Cum s-au făurit uneltele, cealaltă Arheologia şi copiii (prezentarea
unor jucării şi a altor obiccle care au c1partinut copiilor, descoperite in
timpul săpăturilor arheologice).
Viziunea obţinută de copii asupra istoriei locale a fost completată
printr-un tur al t>raşului, cu explicaţii la principalele monumente. Popasuri mai îndelungate s-au făcut la Muzeul memorial „Iosif Vulcan",
care a fost vizitat şi unde copiii au putut realiza ce înseamnă un muzeu
memorial, apoi la cetatea Oradiei, la monumentul eroilor din războiul
antihitlerist aflat în cimitirul municipal, etc. Acest tur al oraşului, pe
lîngă obiectivul general urmărit copiii să-şi cunoască localitatea în
care trăiesc - a cuprins, după cum s-a văzut, şi obiective de istorie
mai veche şi de istorie contemporană ca, de pildă, clădiri şi monumente
din oraş, aeroportul, puternica zonă industrială din vestul oraşului, etc.
Această acţiune a încheiat etapa grupei mijlocii. în timpul verii, timp
de circa două luni, vizitele la muzeu ale grupei de copii au fost întrerupte.
Pe parcursul acestei experientc uu cxistal ~i cîlc\'<l momente de
verificare a felului şi a măsurii în care istorici a fost receptată de copii.
De pildă, cu ocazia prczenlării monwnlului 1877 am v0rific:c1t cunoştin
ţele dobîndite anterior de copii, în urma vizitei generale în expoziţie
şi în urma aniversării, în aceeaşi sală, a Unirii principatelor.
1n luna octombrie, la reluarea vizitelor, de-acum în stadiu de grupă
mare, s-au recapitulat momentele mai importante parcurse cu copiii
6 Maria Stlinilă, Lelia Dumitraşcu, Vizite la Muzeu/ de fa/orie al R. S. România
111 cadrul educaţiei moral-patriotice, în Copilul şi mediul social, Culegere metodica
editată de Revista de pedagogie, Bucureşti, Hl76, p. 33
7

Ambele prezentate de muzeograful Nicolae Chidioşan.
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în prealabil, constatînd cu această ocazie că reţinuseră destul de bine
majoritatea chestiunilor făcute anterior.
La acţiunea de prezentare a epocii vechi a fost ele faţă. încă o
grupă ele copii de aceeaşi vîrstă, de la aceeaşi grădiniţă, carP vedeau
pentru prima dată muzeul, astfel încît am avut ocazia să facem comparaţie între aceştia, pe care întîmplarea a făcut să-i putem folosi cc1
grupă-martor şi copiii grupei cu care s-a lucrat intens şi sistematic.
Primii erau gălăgioşi, neparticipativi, atraşi numai de exponate, incapabili să se concentreze la explicaţii, ceilalţi, cunoscînd deja expozi~ia,
care nu mai constituia un şoc pentru ei şi avînd incomparabil mai multe
cunoştinţe decît ceilanL au ascultat explicaţiile cu atenţie, punîncl numeroase întrebări.
Pe parcursul acestei colaborări, copiii au avut ocazia să. afle unele
lucruri adiacente noţiunii de muzeu, de patrimoniu ocrotit. De pildă, cu
una din ocazii am condus copiii s8 vadă bisericuţa de lemn de la Brusturi, mulată acum în pc1rcul de lingă muzeu. Le-am explicc1l ce înseamnă un monument istoric şi care trebuie să fie atitudinea copiilor
faţă de aceste monumente. De asemenea, cu ocazia turului oraşului, itinerarul s-a prelungit spre Băile Felix, unde am făcut turul staţiunii,
oprind la întoarcere la Băile 1 Mai, unde a fost vizitată rezervaţia de
la lacul cu nuferi, prilej cu care li s-a explicat copiilor ce înseamnă o
rezerva/ie

naturală.

Pe de allă parte, unele exponate muzeale s-au legat de lucruri învăţate la grădiniţă, sau de acţiuni specifice grădiniţei de copii. De pildă,
la prezentarea epocii contemporane, lecţia despre harta ţării, rncută la
grădiniţă, a fost fericit completată după venirea la muzeu prin prezentarea hărţii judeţului cu realizări din anii socialismului. La fel, prezentarea momentelor 1877 şi 1907 a fost urmală de activităţi de desen, lucrările cele mai interesante fiind expuse apoi în co.drul grădiniţei. La
prezentarea epocii medievale copiii au venit cu planşete şi batoane de
plastilină, organizînd imediat după aceea o activitate ele modelare a
unor arme de epocă: o sabie încovoiată, un buzdugan cu lanţ, o cască.
1ncă. de la începutul colaborării cu grădiniţa, am cointeresat copiii
la participcHe activă, prin organizarea unor programe c:irtistice, copiii
fiind, clupă cum se ştie, deosebit de sensibili la ideea de „serbare" 8 • Astfel, zilei de 24 ianuarie i-a fost consacrată un moment festiv sub genericul I'roi viteji ai neamului nostru. In cadrul acestuic1, li s-a prczentc1t
copiilor momentul unirii ţărilor române sub Mihc:1i Viteazul, apoi unirea principatelor în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Pentru acest eveniment copiii au pregătit un montaj de cîntece şi versuri patriotice, la
finele căruia s-au prins într-o horă a unirii, programul terminîndu-se cu
audierea unui disc cu cîntece patriotice. în timpul programului toţi
M Meritul pentru efortul depus cu pregătirea copiilor pentru buna reuşit5 a aceslor rrngrame artislice revine to\'arăşei educatoare Florica Por.
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Moment festiv, desfăşurat sub genericul Eroi viteji ai neamului nostru,
cu prilejul aniversării zilei de 24 ianuarie.

copiii purtau în mină steguleţe tricolore; trei dintre ei, îmbrăcaţi în
costume naţionale, purtau pe piept, în diagonală, pancarte cu numele
celor trei ţări române. Alături, alţi doi copii purtau pe piept cite o mică
pancartă, avînd reprezentată pe ea stema Moldovei şi stema Munteniei,
unite printr-o panglică tricoloră. Stema actuală a ţării şi stema partidului erau prezentate de alţi doi copii.
De asemenea, activitatea organizată cu prilejul aniversării il 60 de
ani de viaţă şi 45 de ani de aclivitate revoluţionară a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu s-a realizat ca o acţiune a şoimilor patriei împreună
cu detaşamentul de pionieri care patron.a grădiniţa. După expunerea
muzeografului a urmat programul festiv la care au luat parte şoimi şi
pionieri, iar la sfirşitul programului copiii au fost desemnaţi în mod
festiv drept prieteni ai muzeului.
De fapt, întreaga perioadă de colaborare s-a încheiat cu un matineu muzeal pentru copii, desfăşurat sub genericul l\1uzeul - oglindă a
istoriei poporului nostru, copiii grupei cu care am lucrat fiind gazde şi
oferind în această calitate un program artistic pentru mai multe grupe
de la o altă grădiniţă, care, după vizitarea expoziţiei, au asistat la spectacolul de poezie şi cînlec patriotic oferit de colegii lor.
https://biblioteca-digitala.ro
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Program artistic oferit de copii cu prilejul matineului muzeal Muzeul oglindă a istorici poporului nostru.

Socotim că acest experiment, pe lingă plusul ele cunoştinţe pe care
l-au dobîndit copiii grupei respective, a fost edificator şi pentru muzeografi, întrucît ne-a oferit o imagine mai clară despre cc şi cit i se
poate da unui preşcolar în muzeul de istorie, experienţă care, nu ne îndoim ,ne va folosi în activitatea ulterioară cu această categorie ele
public.
1n cadrul acestei conlucrări cu grădiniţa s-au realizat mai multe
acţiuni, unele bazate mai mult pe fapte politice, altele punînd copiii în
contact cu aspectele vieţii sociale. Copiii s-au dovedit în general mult
mai impresionaţi de istoria politică decît de istoria socială. Oricum, prin
accentuarea unor însuşiri esenţiale ale poporului nostru: vitejie, hăr
nicie ,dragoste de patrie, s-a contribuit la cultivarea la copii a sentimentului de dragoste de patrie, ideea de patriotism conturîndu-se mai profundă, mai bogată în conţinut, odată cu creşterea volumului lor de imagini şi idei despre patrie şi istoria poporului nostru.
Credem că această experienţă a contribuit la dezvoltarea gîndirii
copiilor, a posibilităţilor lor de înţelegere a semnificanilor unor fapte
şi evenimente, la formarea unor atitudini, contribuind atît la pregătirea
copiilor pentru şcoală, cit şi la formarea lor ca virluali vizitatori de mai
tîrziu ai muzeelor noastre.
https://biblioteca-digitala.ro
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DE L'EXPERIENCE DE LA SECTION D'HISTOIRE DU MUSEE DE PA YS DES
CONCERNANT L'ACTIVITE AVEC LES

ENFANTS

DES

ECOLES

CRIŞ

MATERNELLES

(Resume)

Les enfants des ecoles malernelles constituent une categorie de public relativement recent sous le rapport de !eur education dans Ie musee el pour le musee.
La section d'hisloirc du Musee de Pays des Criş a organise, pendant l'annee
I 977-1978, une collaboration soutenue, pour assez longtemps, ayant des objectifs precis, avec le groupe „moyen" de l'Ecole maternelle nr. 45 d'Oradea, collaboration conlinuee avec Ies memes enfants aussi apres Ieur passage dans le „grand" groupe.
Au Mu<iee de Pays des Criş, c'est la deuxieme action de tel genrc. L'objectif a
ele cetle fois l'experimentalion concrete du role que Ie musee d'histoire doit remplir
dans l'l;clucation intellectuelle el morale-patriotique des petits-cnfants.
On a commence par une visite du groupe d'enfants au musee, en \·ue de leur
r10monlrer la rnison d'ctre d'une telle institution. L'experiment a continue par la visitalion syslematique de l'exposition de base, des le\°ons thematiques, le tour de la viile
d'Oradea, la visite des monuments plus importants, des programmes artistiques, etc.
Selon l'opinion de l'auleur, cet experiment a contribue au developpement de la
pensee des enfants, de leur capacite de comprendre Ies significations des faits el des
evenements, a leur preparnlion pour l'ecole, aussi qu'a la formalion des enfants comme virtucls visiteurs de plus lard de nos musees.
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