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Politica de promovare - componentă esenţială
a mixului de marketing
Studiu de caz: Muzeul Naţional Brukenthal
Anamaria TUDORIE
Muzeul

Naţional

Brukenthal

Muzeul Naţional Brukenthal este primul muzeu din ţară care a
lansat şi promovează În continuare o susţinută campanie de
branding.
Începută În anul 2008, prin înregistrarea la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci a siglei şi denumirii muzeului (Fig. 1) şi
continuată prin alegerea brand-ului (Fig. 2), politica de promovare a
Muzeului Naţional Brukenthal, prin intermediului unei imagini,
presupune şi o atenţie sporită asupra tot ceea ce Înseamnă
comunicarea. Ne referim aici la o atentă informare a potenţialilor
cumpărători, păstrarea unei permanente legături cu „piaţa", dar şi
comunicarea internă din muzeu.

MUZEUL
NAŢIONAL

" BRUKENTHAL
Fig. 1 Sigla Muzeului Naţional Brukenthal,
Înregistrată la OSIM. &prezintă o marcă
combinată, alcătuită din două elemente: o
componentă grafică -faţada Palatului
Brukenthal, cea mai reprezentativă clădire din
cadrul Muzeului Naţional Brukenthal
- şi numele instituţiei.

Fig. 2 Imaginea de brand a
Muzeului Naţional Brukenthal
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1. Rolul comunicării şi promovării în marketing
În lipsa unui sistem eficient de comunicare, atât clienţilor, în
cazul nostru vizitatorii, cât şi partenerilor (furnizori de diverse
servicii) le este dificil să caute singuri informaţii privind serviciile
oferite de către instituţia vizată, în ce condiţii se pot procura, În ce
măsură corespund exigenţelor şi preferinţelor lort.
Pentru
Philip
Kotler,
fondatorul
„managementului
marketingului" modern, comunicarea eficientă a organizaţiei depinde
de modul în care ea rezolvă următoarele probleme:
- dacă trebuie să comunice sau nu;
- cum şi cât trebuie să cheltuiască pentru comunicare2.
Pentru ca impactul comunicării să fie maxim, întreg mixul de
marketing al firmei/instituţiei, nu numai promovarea ci şi produsul
în sine, trebuie să fie coordonat în aşa fel încât să se asigure o
completă informare, dar şi o recepţionare a modului în care este
apreciat.
2. Principalele elemente ale mixului promoţional
Pentru a-şi dezvolta şi consolida o imagine favorabilă pe piaţă,
organizaţiile folosesc anumite elemente ale mixului promoţional în
scopul stimulării dorinţei consumatorilor de a achiziţiona un anumit
servicm.
Astfel, instituţiile, în funcţie de activităţile specifice, îşi pot
structura elementele principalele ale mixului promoţional, nefiind
obligatorie participarea simultană a tuturor, ci îmbinarea acelor
elemente care la un moment dat aduc beneficii şi cheltuieli cât mai
reduse.
Cele mai frecvente elemente sunt: publicitatea, vânzarea
personală, promovarea vânzărilor şi utilizarea mărcilor.
2.1 Publicitatea
Publicitatea, considerată a ·fi principala formă de promovare,
este o variabilă calitativă şi cantitativă greu măsurabilă, cu acţiune pe
1 M. Raţiu, Marketingu/ servici/or. Abordare teoretică şi instrumentală, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti., 2006, p. 241
2 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, B. Wong, Principiile Marketingu/uz~
Ediţia Europeană, Editura Teora, Bucureşti., 2000, p. 815
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termen lung. Ea reprezintă unul din cele mai utilizate mijloace În
de piaţă.
Prin publicitate se asigură atât promovarea instituţiei, cât şi
informarea constantă a publicului cu privire la produsele şi serviciile
oferite, mărcile care la reprezintă pe piaţă, dar şi formarea unor
atitudini favorabile faţă de o acţiune ori idee.
Obiectivele urmărite şi mijloacele folosite În publicitate
contribuie de cele mai multe ori la educarea consumatorului şi
influenţează obiceiurile de cumpărare şi consum al acestora.
Instrumentele şi formele de publicitate sunt diferenţiate
potrivit cerinţelor şi specificului pieţei. Ele pot fi sistematizate În:
1. obiective de informare, care vizează: anunţarea existenţei unui
produs nou, sugerarea de noi utilizări ale produsului, comunicarea
modificării preţului, explicarea funcţionalităţii produsului, descrierea
serviciilor disponibile, corectarea impresiilor false, reducerea
temerilor cumpărătorilor.
Lansarea celor mai importante produse de brand Brukenthal,
şi anume Ciocolata Brukenthal şi Vinul Baronului, a presupus şi o
activă campanie de presă. Astfel, prin intermediul ziarelor, radioului
şi televiziunii s-a realizat informarea publicului cu privire la existenţa
noilor produse, dar cel mai important, acest lucru s-a făcut În mod
gratuit. Atenţia sporită faţă de acest subiect a făcut ca dosarul de
presă pentru ciocolată să cuprindă 38 de ştiri, iar cel pentru vin 25.
Dovada a interesului consumatorilor faţă de aceste produse, dar şi
impactul imediat al apariţiei lor pe piaţă, este demonstrat prin
vânzările foarte bune înregistrate În perioada imediat următoare de
după scoaterea la vânzare.
2. obiective de convingere, care urmăresc: atragerea preferinţelor
consumatorilor spre o marcă, Încurajarea orientării lor, schimbarea
manierei de percepere a atributelor produselor, convingerea să
cumpere.
3. obiective de reamintire, care vizează: reamintirea unei nevoi
viitoare, reamintirea locului de cumpărare, menţinerea produsului În
atenţie, menţinerea cumpărătorului bine informat în legătură cu
produsul.
activităţile

9

Formele de publicitate se pot aplica prin instrumente
specifice, cele mai frecvente fiind: anunţuri, afişe, bannere, internet,
cataloage, flyere, presă scrisă, radio, televiziune, expoziţii, târguri etc.
Pentru produsele de brand, Muzeul Naţional Brukenthal a apelat la o
parte dintre acestea, cum ar fi: comunicate de presă, instalarea de
bannere (Fig. 3), promovare pe site-ul muzeului (Fig. 4), prezentarea
produselor În cadrul anumitor târguri internaţionale: Târgul
Internaţional de Turism de la Stuttgart (17-25 ianuarie 2009), Târgul
Internaţional de Turism de la Budapesta (26 februarie - 1 martie
2009), Târgul Internaţional de Turism de la Berlin (11-15 martie) şi
Târgul Internaţional de Turism de la Bucureşti (19-22 martie), ca
invitat al Primăriei Sibiu, tema din acel an fiind turismul cultural.
O formă relativ nouă de marketing este reprezentată de
Internet Marketing.
Pentru o anumită categorie de vizitatori, În special publicul
tânăr, la fel de importată a fost şi promovarea produselor pe siteurile de socializare, cu atât mai mult cu cât aceste servicii sunt
gratuite, iar prin intermediul lor se poate asigura şi feedback-ul din
partea administratorului paginii, de preferat un reprezentat al
departamentului de marketing.
O importanţă deosebită o are alegerea celor mai adecvate
instrumente şi metode, precum şi îmbinarea lor armonioasă, astfel
Încât, publicitatea să contribuie la reducerea distanţei psihologice
dintre produs şi consumator.
Pentru aceasta, publicitatea trebuie să emită mesaje care să
corespundă dorinţelor consumatorului şi să-l determine să caute o
informaţie, lucru realizat de multe ori prin reclamă.
2.2 Vânzarea personală
În cadrul mix-ului de marketing multe organizaţii se bazează
pe comunicarea directă cu clientul, care să permită feedback-ul.
Agentul de vânzare, casierul în cazul nostru, trebuie să fie
foarte bine calificat şi receptiv pentru a satisface nevoile şi cerinţele
clienţilor la nivelul aşteptărilor lor.
Vânzarea personală duce la obţinerea unui număr mare de
cumpărători datorită faptului că se află faţă în faţă cu potenţialii
clienţi, le transmite informaţii utile, văd produsul, îl Încearcă etc.
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În vânzarea personală, deşi pare o muncă uşoară, unele
contracte se pot Încheia imediat, altele necesită timp îndelungat.
Indiferent de timpul alocat este recomandată parcurgerea a şapte
etape 1:
I. Prospectarea - etapa căutării şi selecţionării clienţilor potenţiali.
În această etapă sunt alese tehnici proprii şi este necesară alocarea
unui timp suficient. Acum sunt identificaţi indicii de vânzare şi sunt
selecţionaţi potenţialii clienţi.
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Fig. 3 Banner prezentând
Ciocolata Brukenthal, amplasat
pe faţada Palatului
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Fig. 4 Captură de pe site-ul muzeului
(www.brukenthalmuseum.ro), secţiunea
vizitare/ magazine, unde este prezentată şi
recomandată o variantă a Ciocolatei Brukenthal

Întotdeauna clientul este punctul de plecare, iar ideea de bază
este ca produsele realizate să fie vandabile şi să corespundă
cerinţelor şi „trend-ului" pieţei. Exemple de astfel de obiecte sunt
cuburile Magic, Elastic şi Rubik Brukenthal.
Ele reprezintă o alternativă modernă la vechile şi deja clasicele
ilustrate cu obiecte ori faţade de clădiri, care pot fi găsite În aproape
toate muzeele româneşti şi nu numai.

1 Şt. Prutianu, C. Munteanu, C. Caluschi,
Polirom, laşi, 1999, p. 203-212
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Inteligenţa

Marketing Plus, Editura

O

metodă

de abordare a marketingului focusat pe client este
de specialişti şi sub numele de SIVA (Solution - Soluţie,
Information - Informaţie, Value - Valoare,Access -Acces), care se poate
explica foarte uşor astfel: Soluţia reprezintă produsul, Informaţia
devine accesibilă prin promoţie, Valoarea este dată de preţ, Accesul se
face în locul unde poate fi găsit produsul. Acest model a fost propus
de către Chekitan Dev şi Don Schultz în Marketing Management
Journal of the American Marketing Association şi prezentat În Market
Leader - jurnalul societăţii de marketing din Marea Britanie.
Respectând modelul de mai sus trebuie avut în vedere ca
produsul lansat să răspundă nevoilor cumpărătorilor, identificat dacă
cumpărătorul cunoaşte produsul, dacă preţul promovat este în
beneficiul clienţilor şi dacă cumpărătorul poate găsi locul unde
produsul este comercializat ori cum se poate facilita accesul la el.
Pentru această etapă muzeul nu trebuie să se limiteze la
vizitatori, ca fiind unicii potenţial clienţi.
La fel de importante sunt şi firmele, organizaţiile, care îşi pot
recompensa angajaţii sau colaboratorii, oferindu-le produsele de
brand sau personalizate.
II. Pregătirea propunerii prin schiţarea profilului, alegerea
modului de abordare, stabilirea obiectivelor, pregătirea discursului.
În cadrul acestui stadiu Muzeul Naţional Brukenthal a marşat
pe două direcţii: pregătirea punctelor de vânzare şi alegerea gamei de
produse care urmau a fi comercializate.
Începând cu anul 2008 au fost amenajate spaţiile destinate
magazinelor şi punctelor de vânzare din cadrul muzeelor.
În prezent există trei magazine (Palatul Brukenthal, Muzeul de
Istorie Casa Altembet;ger şi Muzeul de Istorie Naturală) şi două puncte
de vânzare (Muzeul de Istorie a Farmaciei şi Muzeul de Vânătoare
August von Spiess) unde se comercializează peste 500 de produse
(dintre care aproximativ 200 reprezintă publicaţii ştiinţifice, număr
într-o permanentă creşte).
cunoscută
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Fig. 5 Imagini din magazjnul Palatului Brukentha!

În ceea ce priveşte alegerea produselor trebuie avută în vedere
atitudinea generală a vizitatorilor, ceea ce se aşteaptă sau îşi doresc să
găsească într-un magazin de muzeu (suveniruri reprezentative,
obiecte care pot fi colecţionate, cadouri, publica~), dar şi elementele
care ţin de norme şi valori (calitatea produselor comercializate,
accesibilitate, exclusivitate, diversitate).
III. Contactarea clientului prin atragerea atenţiei, stabilirea
comunicării reciproce, generarea interesului.
Diseminarea informaţiilor cu privire la calităţile produsului de
brand poate fi realizată prin organizarea de evenimente. Primele
două produse de brand Brukenthal au fost lansate cu ocazia Zilei
Naţionale a Românie, În anul 2008 ciocolata, iar În 2009 vinul.
IV. Prezentarea ofertei are Întotdeauna scopul de a prezenta un
mesaj prin care clientul să fie convins să cumpere.
V. "Rezolvarea obiecţiilor. De foarte multe ori prezentarea
produsului nu se încheie şi cu achiziţia sa. Clientul îşi poate exprima
dubiile şi obiecţiile, majoritatea fiind legate de preţ sau concurenţă.
Este de preferat ca echipa care se ocupă de lansarea unei oferte să
identifice din timp eventualele obiec~, ele putând fi prevenite. În
acest caz este foarte importantă comunicarea dintre casier şi client,
dar la fel de importantă Între casier şi reprezentatul departamentului
de marketing, iar de aici mai departe comunicarea cu furnizorul
produsului vizat.
VI. Încheierea.
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VII. Urmărirea este importantă în cazul unor comenzi,
deoarece tine deschise liniile de comunicare.

'
2.3 Promovarea
vânzărilor

Acest instrument se utilizează tot mai des, având chiar succes,
în acordarea de stimulente pentru cumpărarea imediată.
Este destinată creşterii vitezei sau volumului vânzărilor, cu reacţie
mai rapidă şi puternică din partea consumatorilor deoarece captează
uşor atenţia consumatorului, oferindu-i informaţii clare şi precise.
De obicei, efectele promovării vânzării sunt imediate, dar pe o
scurtă perioadă şi de aceea nu se prea foloseşte singură, ci în
combinaţie cu celelalte forme de promovare, mai ales cu publicitatea.
În general, promovarea vânzărilor urmăreşte trei canale:
promovarea orientată spre consumatori, promovarea orientată spre
intermediari şi promovarea orientată spre forţa de vânzare.
Promovarea vânzărilor cunoaşte o ascensiune deosebită în
ultima vreme şi datorită avantajelor pe care le prezintă: atragerea
clienplor, crearea interesului, atragerea intermediarilor, eficacitate pe
termen scurt, flexibilitate, dar prezintă şi unele inconveniente:
efectele sunt temporare, lipseşte continuitatea.
şi constă

Fig. 6 Lansarea Ciocolatei Brukentha/
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Alegerea instrumentelor de promovare a vânzărilor este de
mare importanţă, cu atât mai mult cu cât s-a diversificat mult aria
acestora. Cele mai frecvent sunt: mostre pentru Încercare, cadouri,
premii de fidelitate, concursuri, jocuri, tombole, oferte de preţ redus,
cupoane, etc.
Specialistul de marketing este cel care va concepe Întreaga
acţiune, va elabora un program care-i permite corelarea utilizării în
timp şi spaţiu a celor mai eficiente instrumente.

Fig. 7 Lansarea Vinului Baronului

2.4

Relaţiile

publice

Obiectivele principale ce vizează relaţiile publice de marketing
sunt1: informarea publicului, consolidarea credibilităţii companiei
(instituţiei), stimularea forţei de vânzări, menţinerea la nivel minim a
cheltuielilor de publicitate.
Activitatea de relaţii publice vizează Întotdeauna ş1
comunicarea internă. Astfel, se urmăreşte crearea unui climat
favorabil de muncă, a unui echilibru intern şi o bună funcţionare a

M. Raţiu, Marketingul servici/or. Abordare
Universitaria, Bucureşti, 2006, p. 246
1
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teoretică şi instrumentală,

Editura Pro

instituţiei,

ceea ce detennină, în bună măsură, unagmea sa în
exterior.
Cu ajutorul unor tehnici specifice, activitatea de relaţii publice
contribuie la realizarea a numeroase obiective ale institutiei
, cum ar fi:
lansarea de noi produse pe piaţă, sporirea încrederii consumatorilor
în oferta instituţiei, formarea imaginii instituţiei, consolidarea
instituţiei pe mai multe pieţe, extinderea forţei publicitare şi a
variatelor forme de promovare.
Indiferent de tehnicile folosite, activitatea de relaţii publice
trebuie corelată cu celelalte variabile promoţionale, încadrate Într-un
program unitar cu o viziune globală 1 .
2.5 Utilizarea mărcilor
Marca face obiectul unor strategii distincte, axată pe probleme
cheie ale activităţilor de piaţă şi ordonate după criterii riguroase.
Eficienţa utilizării mărcilor depinde nu numai de modul de
prezentare al mărcii ci şi de calitatea şi valoarea serviciului2.
O marcă trebuie înzestrată cu multiple calităţi, care îi oferă şi
forta3:
,
- perceptibilitatea, imprimată de caracterul lizibil, estetic s1
armonios al mărcii;
- omogenitatea, în raport cu elementele mixului de marketing;
distincţie, un plus
de originalitate care sa-1 sporească
perceptibilitatea cu alte mărci;
- putere de evocare, detenninată de produse/ servicii ce vor fi
promovate;
- personalitate, simboluri capabile să-i asigure viabilitate;
- capacitatea de memorizare, accentuarea unor semnificaţii care să
excludă eventualele confuzii;
- notorietate, legătura cu teme şi situaţii frecvente care să-i
sporească valoarea;

V. Balaure, Ma,..keting, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, p. 502
M. Raţiu, Marketingul servici/or. Abordare teoretică şi instrumentală, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2006, p. 246
3 G. Serraf, Dictionnaire metodologique du marketing, p. 154
1

2
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- asociativitate, asociată cu uşurinţă includerii Într-o strategie care
dezvoltă şi alte imagini ale instituţiei.
Din punct de vedere organizaţional, lansarea brand-ului
Brukenthal a presupus trei paşi: pregătirea patului germinal pentru
cultivarea brand-ului, prin înregistrarea la OSIM a mărcii Muzeul
Naţional Brukenthal (vezi Fig. 1), lansarea brand-ului pe suportul
mărcii prin asociere cu logo-ul muzeului şi În final identificarea unei
imagini de brand semnificativă pentru profilul instituţiei şi a
comunităţii locale promovare.
Imaginea de brand aleasă a fost un portret al Baronului Samuel
von Brukenthal realizat de către Georg Weikert, reprezentându-l În
ţinută de ceremonie, pentru fastuozitatea specifică Epocii Baroc şi
pentru căldura gamei cromatice centrată pe roşu, cu accente aurii
(vezi Fig. 2).
Samuel von Brukenthal este fondatorul muzeului care astăzi îi
poartă numele, deschis public În anul 1817, fiind astfel primul de pe
teritoriul actual al României şi primul muzeu din Europa care s-a
născut dintr-o colecţie privată.
Primul produs de brand, Ciocolata Brukenthal, a fost lansat la
1 decembrie 2008, sub forma a două sortimente: o variantă de 50 de
grame şi o variantă de 5 grame, iar un an mai târziu, s-a lansat Vinul
Baronului.
În acest moment Muzeul Naţional Brukenthal şi-a lărgit foarte
mult oferta de produse de brand sau produse cu brand inclus, după
cum urmează: magneţi decorativi (2 tipuri), cristal decorativ (1 tip),
semn carte (2 tipuri), căni decorative (3 tipuri), halbă decorativă (1
tip), farfurie decorativă (1 tip), mouse-pad (1 tip), puzzle (2 tipuri),
pană de scris (1 tip), cub rubik, cub magic, cub elastic şi breloc cub
rubik.
Prin intermediul produselor personalizate cu imagini ale
pieselor din colecţiile muzeului sau ale faţadelor clădirilor din
structura Muzeului Naţional Brukenthal care au asociate imaginea de
brand, brand-ul contribuie la promovarea Întregii oferte de
suveniruri, susţinând-o, prezenţa acestuia fiind standardizată la nivel
de etichetare.
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În cazul publicaţiilor editate de către muzeu, imaginea
instituţiei este promovată prin prezenţa logo-ului pe coperta I.

Fig. 8 Produse de brand

Campania de promovare a brand-lui Brukenthal a debutat în
anul 2008, demersul fiind datorat exclusiv conducerii manageriale a
muzeului, în concept şi relaţionare la nivelul selectării furnizorilor.
Monitorizarea rezultatelor şi colaborarea În lărgirea gamei de
produse personalizate aparţine S ec,tiei Educa,tie Marketing şi Comunicare
a muzeului, întregul proiect fiind realizat în totalitate prin mijloacele
interne ale instituţiei.
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Marketingul în Muzeul de Istorie
Studiu de caz

Naturală.

Gabriela CUZEPAN
Muzeul Naµonal Brukenthal - Muzeul de Istorie Naturală

Introducere
Pentru a atrage consumatontl cultural să v1z1teze şi/ sau să
participe la activită~e din cadntl instituţiilor culturale, acestea
trebuie să includă În planul lor de marketing strategii creative şi
adecvate consumatorului şi modului acestuia de a se informa.
Strategiile de marketing, au rolul de a promova un produs
(produsul cultural) oferit de instituţiile culturale consumatorului (ce
reprezintă publicul µntă). Aceste produse ale instituţiilor muzeale
sunt adaptate publicului consumator În funcµe de categoria de
vârstă, sfera de activitate etc„ şi reprezintă un complex de oferte care
includ o latură culturală, educaµonală şi de relaxare. Pentru
consumatorul cultural, vizita la muzeu reprezintă o experienţă
culturală care se doreşte a fi În acelaşi timp şi relaxantă şi distractivă.
Kolb (2005) menµonează, Într-o lucrare referitoare la
marketingul cultural În organizaţiile de cultură, că acestea ar trebui să
se folosească de căi inovative şi diferite de promovare pentru a
atrage diferitele categorii de public În condiţiile În care acesta este
bombardat de informaţiile din mass-media.
Principalele produse, În termeni de marketing, pe care un
muzeul le oferă diferitelor categorii de public, includ informaţii
privind colecţiile, expoziţiile de bază şi expoziţiile temporare
organizate periodic şi programele de educaµe muzeală (educaµe pe
diverse domenii: istorie, artă, geologie, ecologie, biologie etc.),
evenimente culturale (Noaptea Muzeelor, 1 iunie - Ziua Copilului,
Ziua persoanelor cu dizabilităµ, Ziua Pădurilor, Ziua Mediului etc.).
Toate aceste produse fac obiectul strategiilor de marketing aplicate
de către muzeu, ca organizaµe de cultură, şi sunt menite să
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determine participarea unui public cât mai numeros şi divns la I111 n·
se desfăşoară În muzee.
Canalele de promovare a produselor culturale variai.ii, dl' a
lungul timpului, acestea au fost îmbunătăpte şi adaptate· 11111li1111u
tendinţelor, pnându-se cont de preferinţelor publicului vizi1a111r.
Unul dintre cele mai folosite canale de promovare, În pn·zc·111, îl
reprezintă cel al internetul, care prin uneltele sau mijloacdl' sali- de
promovare cum ar fi site-uri, bloguri, reţele sociale, plat I( irn 11· c.lc
comunicate, forumuri, reuşeşte să fie cel mai utilizat În act·s1 sc·11s.
La ora actuală numeroase instituţii şi-au făcut simţită prl'Zl'll\a
şi în spapul virtual, tot mai multe instituţii, organizaţii al;ÎI 11onguvernamentale cât şi comerciale se „prezintă" şi online. M11Zl'C'k, cc
reprezintă organizapi instituponalizate, s-au înscris în ll'ndin\a
generală, folosind şi spaţiul virtual pentru promovarea produsului
cultural. Astfel, pentru a se putea promova, muzeele au all·s s;1-şi
creeze o interfaţă atractivă şi interactivă pentru un public larg. În
România prezenţa muzeelor în mediul online este relativ rccl'lll<t, <lar
acestea au început să se impună şi să se prezinte într-un mod câl mai
actual şi modem. Deşi, site-urile muzeelor de la noi din ţ;i.ră, la
început, s-au caracterizat printr-o interfaţă prea pupn atraclivă şi de
o calitate mai scăzută (exemple care vin să evidenpeze acest lucru ar
fi: aranjarea elementelor În pagini necorespunzător, fotografii de o
calitate slabă, o atenpe prea pupn acordată pentru conţinutul în
informaţii şi prezentarea instituţiei), În prezent aceste aspecte au fost
cu timpul îmbunătăţite. Astfel, numeroase muzee se prezintă online
prin site-uri atent programate, cu un conţinut atractiv şi o prezentare
pe măsură.
În prezent, în lumea virtuală conceptul utilizat atât pentru
promovarea informaţiei şi socializare este Web 2.0 care „presupune
dezvoltarea universului informaponal cu ajutorul publicului, a
comunităţii online" (Zbuchea, 2010). Internetul, în ceea ce priveşte
transmiterea informaţiei şi în cazul nostru a promovării produsului
cultural, a evoluat de la conceptul de Web 1.0 la Web 2.0. Conceptul
Web 1.0 constă într-o formă simplă de comunicare către publicul
unei organizaţii, instituţii. În această etapă, spre exemplu, pe internet
erau lansate site-uri, menite să· transmită doar informa pi („oficiale")
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legate de instituţia respectivă, lipsite însă de o reală interacţiune cu
utilizatorii. Prezentările sub fonna site-urilor sunt considerate a face
parte din perioada „internetului clasic bazat pe informare şi stocare"
(Zbuchea, 2010) care ulterior, a evoluat trecându-se la faza de Web
2.0. Acest nou concept reprezintă un „canal şi instrument de
comunicare cu publicul unei organizaţii" (Zbuchea, 2010) în care
comunicarea dintre public şi instituţii organizaţii se bazează pe
interacţiune În mediul online.
Concentrarea „producătorilor" de site-uri doar pe design şi
prezentarea infonnaţiei transmise În mod static nu mai este
suficientă în perioada sau faza de Web 2.0 (Zbuchea, 2010),
impunându-se un nivel superior de comunicare. De aceea din
necesitatea unei interacţiuni cât mai dinamică şi În timp real, Între
consumator şi organizaţii, a determinat o schimbare semnificativă În
mediul online. S-a impus astfel, comunicarea bidirecţională În care se
formează comunităţi online care dialoghează şi deci interacţionează.
De aceea „în contextul noului internet, Web 2.0, comunicarea este
mai personală şi eficientă prin prisma timpului şi a modalităţii de
realizare" (Zbuchea, 2010). Internetul, prin acest nou concept, a
permis realizarea comunicării şi interacţiunii dintre producătorul
produsului cultural şi utilizator, prin intermediul reţelelor de
socializare, a reţelelor de infonnare, bloguri, forumuri de discuţii,
platforme de interacţiune - unelte virtuale, de comunicare care s-au
dezvoltat.
Rus (2010) într-o lucrare referitoare la marketingul muzeal
apreciază că „muzeele româneşti la momentul În care vorbim sunt În
faza copilăriei Web 2.0'', dar această „copilărie" a Început să fie
lăsată în urmă şi să se intre În perioada de maturitate al internetului în sfera muzeală. O simplă analiză a site-urilor muzeelor evidenţiază
nu numai o mare diversificare ci mai ales o mult mai bună
prezentare a acestora, fapt datorat existenţei, În majoritatea
muzeelor, a unui departament special desemnat să se ocupe de
promovarea unei instituţii, şi anume a departamentului de marketing.
Această perioadă în muzee este asociată cu sintagma de
Muzeu 2.0 (Simon, 2010; Zbuchea 2010), şi cum Zbuchea (2010) o
consideră a fi o asociere între muzeu şi noul internet - Web 2.0, În
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care „Muzeul 2.0 este o platformă interactivă care urmăreşte
educarea publicului şi construirea unei comunităţi online. Astfel
Muzeul 2.0 este mai aproape de misiunea muzeului ca organizaţie de
educaţie şi dezvoltare spirituală, nu numa.t ca păstrător al
patrimoniului".
Articolul de faţă şi-a propus să prezinte, şi să sublinieze,
strategiile de marketing care au fost şi continuă să fie aplicate în
promovarea Muzeului de Istorie Naturală.
Marketingul în Muzeul de Istorie Naturală
Promovarea Muzeului de Istorie Naturală se bazează pe
câteva mijloace actuale folosite în strategiile de marketing de
majoritatea instituţiilor şi a organizaţilor (site-uri, platforme online,
reţele sociale). Un prim mijloc de promovare este reprezentat prin
site-ul oficial al Muzeului Naţional Brukenthal. Acest site1 prezintă
Muzeul de Istorie Naturală sub forma unei descrieri cuprinzătoare a
istoricului acestuia şi a secţiilor sale: Muzeul de Istorie Naturală,
Muzeul de Istoria Farmaciei, Muzeul de Arme şi Trofee de
Vânătoare August von Spiess, a specificului expoziţiilor acestui
departament, prezentarea fiind însoţită de imagini edificatoare ale
celor trei secţii ale departamentului de ştiinţele naturii. Promovarea
muzeului pe site-ul oficial al Muzeului Naţional Brukenthal2 este
făcută şi prin prezentarea programului educativ ce se desfăşoară în
cadrul instituţiei, publicaţii ştiinţifice (revista Brukentha/Acta Musei 3),
publicaţii educaţionale (Cuzepan, Ciobanu, 2009), ghidul expoziţiei
de bază (Ciobanu, 2010).
Revenind la conceputul de Muzeu 2.0, prezentat anterior, un
astfel de exemplu - Muzeu 2.0 - este şi Muzeul de Istorie Naturală
din Sibiu. Pentru a exemplifica acest concept, prin care muzeul se
identifică în prezent, asemenea altor muzee din ţară şi din lume, vom
încerca să prezentăm strategiile abordate în atingerea etapei de
Muzeu 2.0.
O iniţiativă a Muzeului de Istorie Naturală care vine să
întregească şi să promoveze mult mai multe informaţii legate de
1
2

http:/ /www.brukenthalrnuseum.ro
Ibidem.
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acest departament a fost crearea unui site complementar mult mai
interactiv şi mai personalizat - adică mai aproape de produsul
cultural specific unui muzeu de ştiinţele naturii - care a fost
constituit pe infrastructură de tip blog şi anume pe platforma de
bloguri wordpress.com. S-a dorit ca prin realizarea acestui site-blog
să se creeze o interac~une mult mai mare cu publicul, să se prezinte
într-un mod mult mai familiar muzeul şi activită~e acestuia, Într-un
cuvânt „viaţa" muzeului. Blogul a fost creat astfel încât să conţină
mai multe pagini (secţiuni) pentru a cuprinde diversitatea activită~or
muzeului, şi, implicit, promovarea produselor culturale specifice
acestui tip de muzeu.
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Fig. 1 Muzeul de Istorie Naturală -prezentare blog

Paginile (sec~unile) blogului alese sunt următoarele: muzee,
publicaţii, proiecte, expoziţii, educaţie, vizitare, echipa, colecţii şi
conservare, revista ştiinţifică Brukenthal Acta Musei 3, activitate
ştiinţifică, reţeaua de mediu, voluntariat (Fig. 1). Pe site-ul blog al
muzeului pot fi accesate informaţii despre produsele culturale ale
instituţiei reprezentate prin:
expoziţiile temporare organizate
periodic (tematică, curatori, perioade în care pot fi vizitate etc.),
proiectele educaţionale ale muzeului în desfăşurare şi de asemenea,
programul de educa~e muzeală ce s-a desfăşurat an de an în cadrul

Com.~lexul Naţional M f.lut.r.
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muzeului, dar şi· informaţii cu simplu caracter informativ despre
modalitatea de vizitare a muzeului (costuri, facilităţi de vizitare etc.).
De asemenea, sunt incluse numeroase informaţii despre istoricul cele
3 secţii ale departamentului Muzeului de Istorie Naturală, despre
colecţiile şi conservarea pieselor din muzeu, activitatea ştiinţifică ce
se derulează în muzeu, echipa muzeului. Muzeul se implică şi În
promovarea unor aspecte cum ar fi oportunităţile de voluntariat în
muzeu şi cele de responsabilitate socială corporatistă (CSR Corporate social responsabiliţy), aspecte de actualitate ce doreşte să
determine implicarea activă a comunităţii locale în desfăşurarea şi
susţinerea de activităţi în cadrul muzeului, prin pagina de voluntariat.
Pentru că Muzeu de Istorie Naturală, prin specificul său este un
promotor al educaţiei ecologice, a protecţiei mediului Înconjurător
este implicat şi În valorificarea acestor concepte, promovând în mod
direct aşa numita Reţea de Mediu 1 ce doreşte să se irnplin· activ În
domeniul protecţiei mediului la nivelul judeţului Sibiu. Toate aceste
secţiuni au scopul de a informa consumatorul, m11l1 mai detaliat,
despre activitatea muzeului pentru ca gradul de adrl'saliili1a1c să fie
cât mai mare şi de a accentua importanţa rolului M11zn1l11i de Istorie
Naturală - prin tot ceea ce Înseamnă instituţia
Î11 l·ducarea
individuală, a comunităţii locale şi nu numai.
Publicul vizitator al muzeului este formal 111ajori1ar din copii,
tineri aflaţi Într-un program de Învăţământ, iar prin acest blog,
Muzeul doreşte să atragă şi alte categorii ci<" p11lili1-, alţii decât
v1z1tatorii consacraţi. Astfel, prin pagina dn lil'a 1;l colecţiilor
(patrimoniului muzeal) muzeul şi-a propus prn111ova1Ta an·stora prin
intermediul cărora să se atragă atenţia n·nTl;llorilc1r î11 1·v1·111ualitatea
participării În
cercetarea speciilor di11 1c1lc·qi1, promovarea
patrimoniului muzeal prin publicarea de'. s1111lii (11· l'C"jll"l"zintă unul
dintre principale roluri ale muzeului). 111forn1a\11k lq.1,a11· de colecţii,

1 Reţeaua de Mediu este o reţea de comunic;irr i11 c ~rt· v111 11 1111pli1.;1te asociaţii
şi ong-uri de mediu, instituţii etc. În dori11ţ;1 cir " c nu.111111 11 1rţl'a implicată
activ in domeniul protecţiei mediului pl· trnl111111l 1111lt-ţ11l111 S1l1111, hazele reţelei
fiind puse de Biserica Evangelică C.,\. ~· M11zr11l ele· 1•111111· N11111rnlil din aprilie

2011.
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şi chiar postarea de informaţii detaliate despre colecţii şi pe acest
blog, vor oferi posibilitatea accesării colecţiilor online Oucru deja
practicat de marile muzee din străinătate). Inventarele de colecpe vor
deveni bănci de date online, activitate ce va combate conceppa
existentă, din fericire, În tot mai pupne muzee că publicarea datelor
online reprezintă un risc. Acest demers va facilita mult mai mult
accesul vizitatorului şi al cercetătorului În muzeu, primul pentru a
beneficia de contextualizarea pieselor de patrimoniu, pentru cel de-al
doilea pentru a cerceta în detaliu specimenele din colecţii.
Acest blog nu intermediază o interacpune reală cu publicul,
este mai mult un mod de transmitere a informaţiilor ce pot fi utile şi
practice În legătură cu planificarea vizitelor, participarea şi
planificarea la activităp educaponale, ce vor determina astfel
utilizatorul să îşi planifice mult mai bine vizita sa În muzeu. Pentru a
crea aşa-numita interacpune reală a muzeului cu publicul
consumator de cultură, respectiv crearea unei platforme de
comunicare bidirecponală ce caracterizează etapa şi conceptul de
Web 2.0 este nevoie de crearea unei astfel de platforme. Această
platformă are menirea să faciliteze şi să facă posibilă interactivitatea
bidirecponală În care publicul virtual şi vizitator îşi va putea
comunica propriile păreri şi va participa activ la „viaţa muzeului".
Zbuchea (2010), Într-o lucrare referitoare la marketingul
muzeal a sintetizat modalităple de devenire a unui muzeu clasic Întrun Muzeu 2.0 „ce ar putea face un muzeu pentru a folosi Web 2.0, pentru a
se transforma într-un Muzeu 2.0? Pentru acesta trebuie ca muzeul să efere
publicului şi să gestioneze în beneficiul acestuia diverse spaţii online care să
permită interactivitatea, care să dea voie publicului să se exprime. În acelaşi
timp acestea au şi rolul de a prezenta muzeul, de a atrage atenţia asupra cole,ţiei
şi a activităţii sale, de a genera simpatie şi de a atrage susţinători de tot felul'.
Exemplele pe care le specifică autoarea se referă la crearea de bloguri
generale sau specializate, platforma Facebook, platforma Twitter şi
alte instrumente online care sunt furnizate de internet. De asemenea,
menponează că „mai actuale şi dinamice sunt conturile de Facebook
şi Twitter" (Zbuchea, 2010), versatilitatea lor este dată de numărul
mare de utilizatori zilnic şi facilitatea prin care informaţiile ajung
mult mai uşor la utilizatori. Ceea ce îl aduce mai aproape pe un
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muzeu şi îl face să se identifice cu conceptul de Muzeu 2.0 este
utilizarea.platformelor de socializare, respectiv a reţelelor Facebook,
Twitter. ln acest sens, o altă iniţiativă a Muzeului de Istorie Naturală
a fost creare unui cont de Facebook şi unul de Twitter. Prin aceste
conturi muzeul reuşeşte să ajungă şi să atragă atenţia unui anumit
segment din public care deja şi-a exprimat preferinţele pentru acest
gen de muzeu, dar şi la alte categorii de utilizatori ai internetului.
Cele două tipuri de platforme au în principal rolul de informare a
publicului şi de atragere a vizitatorilor pentru diverse manifestări, dar
~i generarea de discuţii şi dezbateri în jurul unor teme, activităţi etc.
ln special platforma de Facebook oferă posibilitatea aşa-numitei
interacţiuni „reale"(dar virtuale) dintre muzeu şi utilizator (publicul),
interacţiune care poate genera idei constructive, implicarea
publicului în activităţile de muzeu şi o mai bună înţelegere a rolului
Muzeului de Istorie Naturală. Momentan contul de Facebook al
muzeului funcţionează atât ca şi cont de utilizator care a fost
constituit ca un profil de persoană, dar şi ca pagină reprezentând
muzeul ca instituţie sau organizaţie ceea ce este mult mai indicat din
punct de vedere profesional. Toate cele trei platforme online
utilizate ca şi spaţiile de promovare ale muzeului sunt În faza
incipientă, apariţia lor în spaţiul virtual este recentă (câteva luni), însă
acestea au reuşit să înregistreze un număr apreciabil de vizitatori
online. Numărul de accesări online al blog-ului este de 3.042 (în 20
septembrie 2011) şi 591 de vizitatori (din mai 2011). Contul de
Facebook, ca şi profil de persoană, numără 816 prieteni, iar ca şi
pagină de organizaţie 101 de like-uri, la data de 20 septembrie 2011.
Cu ajutorul acestor reţele sociale se observă o creştere continuă a
utilizatorilor, ceea ce face ca informaţia să ajungă la un număr tot
mai mare de utilizatori. Deşi aceste reţele de socializare utilizate se
află la Început sau încă În faza de lucru, vor mai fi adăugate diverse
aspecte care vor facilita interacţiunea online sau care vor reprezenta
spre exemplu, materiale educative care vor putea fi descărcate
înainte sau după vizita în muzeu şi pe care se va putea lucra.
Un astfel de exemplu va fi reprezentat de postarea pe
platformele online ale muzeului de materiale educative, respectiv fişe
de lucru legate de expoziţia permanentă a muzeului şi care vor putea
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fi completate cu ajutorul publicaţiilor aflate În muzeu (Ghidul pentru
elevi, Ghidul Muzeului de Istorie Naturala), atât de copii individual
pentru aprofundarea cunoştinţelor acumulate, cât şi de familiile
doritoare să se implice În educarea copiilor lor. Tot prin intermediul
acestor platforme, se pot distribui diverse materiale informative cum
ar fi ghidul activităţilor educaţionale, pe care profesori şi cei
interesaţi de proiectele muzeului să le descarce, prezentări ale
diverselor proiecte educaţionale aflate În desfăşurare.
Un element esenţial În promovarea unei instituţii îl reprezintă
imaginea acestuia prin care publicul să identifice uşor şi să asocieze
instituţia respectivă cu produsele şi activităţile sale. Pentru aceasta
muzeul a folosit În materialele de promovare şi pe platformele de
socializare a unui logo personalizat (Fig. 2) care să reprezinte
imaginea muzeului, logo cu ajutorul căruia publicul să identifice mult
mai uşor muzeul şi prin acesta să recunoască acţiunile sale. Logo-ul
ales este reprezentat de un animal desenat, şi anume o bufniţă!, care
a apărut - ca imagine a muzeului - pentru prima dată pe publicaţia
Muzeului de Istorie Naturală, Studii şi Comunicări În anul 1971, fiind
menţinut timp de 13 ani, până În 1984.
Acest logo a fost ales să fie imaginea de identificare a
muzeului datorită valorii istorice, a reprezentat imaginea muzeului
timp de o lungă perioadă de timp şi datorită reprezentării naturii
printr-un animal, bufniţa, care În mitologie este reprezentanta
înţelepciunii, şi considerată după unele concepte antice sinonimă cu
viaţa. În prezent logo-ul apare pe canalele de comunicare şi
promovare a muzeului: pe blog-ul site, pe cele două reţele de
socializare, respectiv Facebook şi Twitter, ca şi avatar şi imaginea de
profil.
De asemenea, materialele educative şi cele legate de
promovare conţin sigla acestui muzeu.

1 Desenul folosit ca logo a fost creat de Dan Stănescu fost muzeograf, în
prezent profesor universitar la Timişoara.
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MUZEUL

DE
ISTORIE
Fig. 2 Imaginea Muzeului de Istorie Naturală

Concluzii
Realizarea şi administrarea acestor platforme online pot fi
considerate un tool complementar În interacţiunea online, care
transmit informaţii importante ştiinţifice, educative, cu rolul de a
poten~a cunoaşterea unui astfel de instituţii, atât în cadntl
comunităţii locale, dar şi la un nivel mai înalt. Facilităţile pe care le
oferă aceste platforme sunt numeroase, una dintre cele mai
importante este cea a interacţiunii cu un public cât mai divers şi în
continuă creştere, la care informaţia ajunge mult mai uşor.
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Facebook. Nu doar o modă, ci o necesitate
pentru promovarea evenimentelor culturale
Olimpia Adela COLIBABA
Complexul

Naţional

Muzeal ASTRA

Astăzi organizaţiile culturale trebuie să realizeze că, în orice
moment, fac obiectul a sute de conversaţii diferite purtate de
oameni. Trebuie să facă şi ele parte din aceste conversaţii. Chiar şi În
lipsa implicării, oamenii vor vorbi oricum. Social media sau new media
pot juca un rol important În acest proces. Social media par să fie
considerate de specialiştii În domeniu „o nouă formă a relaţiilor
publice", dar care Încă nu sunt folosite Într-un mod corect de către
toate organizaţiile sau instituţiile care doresc să promoveze un
produs sau o idee. Dacă new media sunt folosite la Întregul lor
potenţial,
James E. Grunig (profesor emerit În cadrul
departamentului de comunicare al Universităţii Maryland) consideră
că „vor transforma practica de relaţii publice Într-una mai globală,
mai strategică, marcată de comunicare În două sensuri, interactivă,
simetrică, dialogică şi responsabilă din punct de vedere social"l. Pe
de altă parte, În anii următori, deplasarea dinspre canalele media
tradiţionale spre online va fi tot mai accentuată, puterea va aparţine
din ce În ce mai mult utilizatorilor. Prin urmare, este bine să ne
adaptăm şi să dialogăm cu publicul ţintă, prin social media.
Marketingul modern trebuie să înţeleagă şi să accepte
comportamentul de utilizator al consumatorului. Comunicarea care
nici nu provoacă la dialog şi nici nu aduce un beneficiu, sau cel puţin
nu este antrenantă, este percepută din ce În ce mai mult ca o
agresmne.

1 2010. www.pr-romania.ro. PR Romania. [Interactiv] 12 aprilie 2010
http://www.pr-romania.ro/ articole/ pr-20 / 617-paradigmele-relatiilor-publiceglobale-in-era-digitalizarii-partea-i.html
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În România, în luna septembrie 2011, erau înregistrate

3.728.280 de conturi de Facebook. Prin urmare, În social media, un
eveniment/ proiect cultural poate fi cunoscut de categorii extinse de
utilizatori ai acestor mijloace de comunicare, iar pe de altă parte,
implicarea activă a publicului duce la crearea unei comunităţi şi la
dezvoltarea proiectului/ evenimentului.
O mare parte dintre institup.ile culturale au inclus social media
în activităple departamentelor de marketing şi relaţii publice.
Principiile generale care se aplică în media tradiţionale rămân valabile
şi pentru social media şi implicit Facebook. Ceea ce diferă totuşi la
social media este controlul, sau mai precis, dificultatea de a controla
acest canal media.
Facebook este o reţea socială care se adresează atât indivizilor,
prin posibilitatea creării unui profil, cât şi organizap.ilor/brand-urilor
de orice tip, prin construirea unei pagini. Există instituţii care au ales
profilul şi nu pagina de Facebook. Nu putem spune că este o
modalitate greşită de a comunica, însă, cu siguranţă, utilizatorii
acceptă mai uşor să devină prieteni online, decât să acorde un
„Like".
Înainte de a lansa o pagină Facebook pentru promovarea unui
eveniment cultural, o organizaţie trebuie să găsească răspunsuri la
Întrebări precum: Care este publicul ţintă? Ce dăruiesc? Ce trebuie să
facă publicul ţintă? Cum îl determin să împărtăşească mai departe
mesajele organizaţiei?

Publicul ţintă
Modul În care este structurat Facebook facilitează cercetarea
permite segmentarea publicului din punct de vedere sociodemografic şi psihografic. Se pot identifica grupuri ţintă în funcţie de
informap.ile pe care utilizatorii le oferă, prin completarea unor
rubrici precum pasiuni, preferinţe, studii, stare civilă sau cauze la
care aderă. Nu vom putea vorbi niciodată cu toţi, ci doar cu aceia care
au un rol cheie pentru obiectivele noastre. Apoi, mai este necesar ca
o organizaţie să afle lucrurile În care crede publicul său: aşteptările
sau valorile lui, ce l-ar motiva să se mişte în direcţia pe care o doreşte
organizaţia. O cercetare superficială a acestor aspecte poate duce la
alegerea greşită a publicului.

iniţială şi
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În 2009, pentru Astra Film Festival s-a decis construirea unui
profil de Facebook. La momentul respectiv, nu se putea crea o
pagină fără a avea profil. Acesta are acum aproximativ 2.000 de
prieteni. În luna august 2011, a devenit necesară şi lansarea unei
pagini prin care să fie promovată cea de-a XI-a ediţie a Astra Film
Festival, desfăşurată între 25 şi 30 octombrie. Aici au fost postate,
înainte de lansarea oficială a paginii, informaţii generale despre
festival, albume foto de la ediţiile precedente şi elemente de
identitate vizuală.
Obiectivele generale stabilite sunt, pe de o parte,
informaţionale (ca publicul să se informeze asupra noii ediţii AFF
2011), iar, pe de altă parte, motivaţionale (să convingă publicul ţintă
să devină fan şi/ sau să participe la festival).
Cum comunicăm
Reţeaua Facebook, prin natura sa, presupune adoptarea unui
ton de conversaţie, informal, prietenos, apropiat, deoarece este un
mediu de comunicare spontan. Este recomandat ca textele pe care le
postăm să fie uşor de citit, să folosim cuvinte simple, fraze scurte şi
paragrafe mici. De asemenea, luăm În calcul faptul că Facebook are
utilizatori de pe toate continentele, cu care putem interacţiona şi
dialoga. Prin urmare, este recomandat ca textele/ mesajele pe care le
postăm să aibă şi o variantă În limba engleză.
Anunţul de lansare a unei pagini, precum şi toate celelalte
mesaje destinate publicului ţintă trebuie să fie atrăgătoare,
persuasive, să ofere beneficii simbolice, pentru a putea primi În
schimb un feedback pozitiv - like.
Pentru ca pagina de Facebook să fie persuasivă, ea trebuie să
respecte cele trei concepte vechi de peste 2000 de ani, enunţate de
Aristotel În „Retorica" sa:
1. ethos - să fie credibilă, autentică;
2. logos - să ofere argumentele corecte pentru a explica de ce
evenimentul cultural este important şi ce paşi trebuie să
urmeze publicul pentru a se implica;
3. pathos - să genereze entuziasm şi să obţină susţinători ai
evenimentului cultural, care îi pot convinge mai departe pe
alţii.
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Lansarea noii pagini de Facebook a Astra Film Festival s-a
în primă fază, prin trimiterea unui mesaj individual către to~
prietenii profilului Astra Film.
Din cei aproximativ 2.000 de prieteni, 212 au dat „Like".
Primii 120 de utilizatori care au devenit fani şi-au manifestat
entuziasmul că au intrat în comunitatea Astra Film Festival, postând
comentarii de genul „sunt al 25-lea like ©", „30" ş.a.m.d.
făcut,

Salut!
Astra Film Festival 2011 este în pregătire. Or să fie
documentare bune, care nu pot fi văzute în altă parte,
programe speciale, concerte de muzică şi multe alte surprize.
Cu această ocazie, te invităm să vizualizezi pagina de Facebook
a Astra Film Festival http:/ /www.facebook.com/pages/ AstraFilm-Festival/123661717708902.
Urmăreşte-ne şi vei afla prima/ul noutăţile ediţiei de anul
acesta, ce se va desîaşura în perioada 25-30 octombrie.
Momentan, poţi simţi spiritul festivalului navigând prin
albumele foto.
Dacă îţi va plăcea ce pregătim pentru AFF 2011, vino la Sibiu,
invită-i şi pe prietenii tăi, să vadă şi pagina şi festivalul, şi dă-ne
şi nouă un semnal cu un „Like".
Cu prietenie,
Echipa Astra Film
P.S. Site-ul Astra Film are o nouă înfăţişare.
www.astrafilm.ro

O parte au împărtăşit mesajul şi cu prietenii lor, numărul de
likes crescând cu încă 100. Printre prietenii Astra Film care au
devenit fani se numără: cinefili, jurnalişti, studenţi la film sau ştiinţe
sociale. O parte din cei aproximativ 2.000, care nu au devenit fani,
este posibil să nu facă parte din publicurile relevante pentru Astra
Film F~stival, iar al~ să se constituie în public latent în momentul de
fată şi să devină activi odată cu Începerea festivalului.
In cea de-a doua fază, se va folosi mass mailing-ul pentru a
trimite un anunţ general către toate contactele pe care le deţinem În
baza de date.
'

A

32

Postările

pe wall -Tipuri şi exemple
• Mesaje care să stârnească curiozitatea, Însoţite de fotografii
Exemplu: Aţi văzut aceste steaguri? + o fotografie care ilustrează
steagurile AFF 2011, expuse În Piaţa Mică, din Sibiu. Această
postare, comparativ cu celelalte postări, a fost vizualizată şi
împărtăşită mai departe de către cei mai mulţi utilizatori.
• Mesaje care amplifică nerăbdarea publicului ţintă
Exemplu: 40 dt!Js lift till AFF 2011 /Mai sunt 40 de zile până la festival
• Mesaje prin care se valorifică oportunităţile din mediul
extern
Exemplul 1: Au mai rămas 18 zile până la festival. Sunteţi nerăbdători? +
link
Exemplul 2: Astăzi este ultima zj în care mai puteţi vota festivalurile care vă
plac şi pe care le aşteptaţi cu nerăbdare + link
Revista online Filmmenu a realizat un sondaj prin care a
urmărit să afle care sunt festivalurile de film din România aşteptate
cu cea mai mare nerăbdare. În acest sondaj au fost incluse 27 de
festivaluri de film de diferite genuri (ficţiune, documentar, animaţie,
experimental etc.). Fiecare participant la sondaj a putut vota maxim
3 festivaluri. Astra Film Festival are deja un renume, este cel mai
vechi festival de film documentar din România, iar postarea link-ului
către sondaj nu a făcut decât să informeze publicul fidel Astra Film
Festival asupra posibilităţii de a-şi exprima opinia deja formată.
Rezultatele sondajului online au confirmat popularitatea pe care o
are Astra Film Festival, acesta clasându-se pe poziţia a 2-a, după
TIFF.
• Link-uri către articole din presă care sunt favorabile
evenimentului
http:/ /www.filmreporter.ro/07-09-2011-100-de-documentare-inselectia-astra-film-festival-de-la-sibiu/
• Mesaje care să arate unicitatea evenimentului
Exemplu: Documentare româneşti în premieră la Astra Film
Festival/ &manian documentaries shown first al Astra Film Festival
• Mesaje utilitare cu link către site-ul oficial, unde există
informaţii detaliate
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Exemplul 1: Pretul unui bilet la AFF 2011 e 5 lei/ One ticket far AFF
2011 is 5 lei+ linkhttp://www.astrajilm.ro/ infa-bilete.aspx
Exemplul 2: Filmele ediţiei AFF 2011 / AFF 2011 fi/ms
http:/ /www.astrafilm.ro/ filme-2011.aspx
Frecvenţa postărilor

Regularitatea este cuvântul de ordine. Pentru a avea succes,
trebuie să dialogăm în mod permanent, să fim prezenţi mereu În
mintea publicului firită, pagina de Facebook trebuie să fie constant
actualizat cu informaţii, imagini, link-uri, clipuri etc. Prietenii care
sună doar când au probleme nu sunt prieteni adevăraţi.
Organizaţiile care comuruca doar când pregătesc un
eveniment nou nu sunt interesate de o interacţiune în adevăratul
sens al cuvântului.
Pe de altă parte, trebuie să ştim cât timp materialele distribuite
pe Facebook se bucură de atenţia utilizatorilor. În această privinţă,
cel mai popular serviciu de scurtare a link-urilor, Bit.!J, a făcut recent
o analiză. Rezultatele arată că un link postat pe Facebook primeşte
jumătate din click-urile de care se va bucura vreodată în doar 150 de
minute.
Atunci când dorim o comunicare de brand pentru
evenimentul cultural, ar trebui să ţinem cont de faptul că o
comunitate construită cu greu are nevoie de informare şi după
desfăşurarea evenimentului propriu-zis.
Altfel şi cele mai mari şi greu de obţinut succese pot fi repede
distruse. Întreţinerea membrilor cu noi activităţi de comunicare este
benefică pentru o imagine de brand durabilă. Ea ar trebui introdusă
din timp în planificarea strategică.
Evaluare
Faţă de media tradiţionale, Facebook necesită o abordare cu
totul diferită, întrucât comunicarea interactivă, dialogul este mai
dificil de evaluat. Însă principiile privind evaluarea cantităţii, a
calităţii şi a măsurii în care mesajul a ajuns la publicul potrivit se
aplică şi pentru Facebook. Aceste principii rămân constante,
indiferent de canalul media folosit. „Rezultatele culturale" se
măsoară mai greu, spre deosebire de rezultatele de business.
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Primele se referă la entuziasm, plăcere sau, dimpotrivă,
atitudine negativă, celelalte la Încasări. Katie Paine (membru al
Comisiei pentru Măsurarea şi Evaluarea Relaţiilor Publice) afirma că
„dacă nu poţi măsura un lucru, Înseamnă că nu îl poţi controla". Iar
problema evaluării nu este legată de metoda de măsurare, ci de faptul
că natura însăşi a Facebook face ca managementul şi controlul
acestuia să fie imposibil.
Pur şi simplu nu putem controla ce vor spune un milion de
oameni pe profilul lor de Facebook. Dacă vom Încerca să facem
acest lucru, ne vom confrunta cu „un porc spinos încolţit care va
Începe să arunce săgeţi înspre oricine Încearcă să îl controleze"!.
(2009)
În ceea ce priveşte implicarea utilizatorilor pe pagina Astra
Film Festival, în luna septembrie, am înregistrat următoarele
rezultate:
358 de utilizatori activi
7 postări care au generat:
•
52 de comentarii
•
5.513 de vizionări
Însă, În acest moment (7.10.2011), considerăm că este
prematur să facem o estimare a impactului pe care îl are pagina de
Facebook a Astra Film Festival, având În vedere că a fost lansată de
scurtă vreme, iar strategia de comunicare este În derulare, festivalul
fiind programat la finalul lunii octombrie (25-30 octombrie).
O comunitate de fani Astra Film Festival se construieşte şi se
cimentează în timp.

1 2009. www.pr-romania.ro. PR Romania. [Interactiv] 21 septembrie 2009
http://www.pr-romania.ro/ articole/ pr-20 / 358-cum-masuram-social-media-cu-catlucrurile-se-schimba-mai-mult-cu-atat-ele-raman-de-fapt-la-fel-partea-i. html
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Educaţia adulţilor şi

formarea educatorilor
Adina DRAGU

Centrul de

Pregătire Profesională

în

Cultură

„Cine vrea să educe trebuie să fie el însuşi educat."
Carl Gustav Jnng, Privitor la devenirea personalităţii

Centrul de Pregătire Profesională În Cultură este o instituţie al
care1 domeniu de activitate îl constituie educaţia adulţilor, e firesc
aşadar să avem preocupări constante legate de dezvoltarea
metodologiilor de lucru cu persoanele adulte. În plus, misiunea
noastră este aceea de formare şi dezvoltare a competenţelor
profesioniştilor din sectorul cultural, urmărind evoluţiile. şi tendinţele
actuale din diferitele domenii cărora aceştia le aparţin. In ultimii ani
am acordat o atenţie specială funcţiilor educaţionale ale organizaţiilor
culturale şi acelor angajaţi care realizează sau sunt implicaţi În diferite
forme şi grade în activităţile educative din muzee, biblioteci şi
aşezăminte culturale.
Am să prezint în continuare proiectele de cooperare
europeană pe care le are În prezent În derulare Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură şi care prin subiectele abordate, prin
obiectivele propuse, prin grupurile de beneficiari vizate aduc o
contribuţie directă la dezvoltarea competenţelor profesionale ale
educatorilor din domeniul educaţiei non formale, domeniu În care se
înscriu pe deplin şi instituţiile culturale.
Este un truism să spui că educatorul trebuie să fie la rândul
lui/ ei o persoană educată. Dar motivul pentru care am plasat această
idee În deschiderea articolului ţine de faptul că deşi Încă de la început
suntem cu toţii de acord cu adevărul ei evident, lucrurile nu sunt tot
atât de evidente în momentul În care trebuie să convenim ce
înseamnă educaţia educatorilor.
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Care este scopul formării educatorilor din instituţiile de
ce competenţe trebuie aceştia să-şi dezvolte pentru ca
organizaţiile În care lucrează să devină mai deschise, mai prietenoase
şi mai accesibile publicului, În special publicului adult? Aceasta a fost
Întrebarea care ne-a ghidat când am dezvoltat proiectul de cooperare
europeană CONNECT/ON - Organizaţiile culturale - medii de comunicare
şi învăţare, derulat În perioada 2007 -20091. Ca urmare a unei cercetări
ce a implicat organizaţii din România, Bulgaria, Turcia, Italia şi
Lituania, realizată În două etape, dintre care cea de analiză la nivel de
organizaţie a avut un înalt grad de noutate pentru operatorii din
sistemul cultural, am propus o abordare În care rolul central În
procesul de schimbare este acordat dezvoltării organizaţionale.
Formarea managerilor culturali şi a profesioniştilor de pe poziţii de
execuţie din cadrul instituţiilor culturale ni s-a părut deopotrivă
importantă, aceştia trebuind să se sprijine reciproc pe competenţele
celeilalte categorii pentru a putea pune În practică schimbarea dorită
la nivel de organizaţie. Dintre rezultatele acestui proiect amintesc
două ce-i vizează direct pe educatorii/ formatorii/ facilitatorii de
Învăţare din instituţiile de cultură: programa de formare pentru
profesioniştii din cultură şi colecţia de metode de lucru cu adulţii.
Ambele materiale se bazează pe o perspectivă ce are În centru
persoana care învaţă şi care promovează constructivismul social
drept o abordare potrivită educaţiei adulţilor, deoarece include În
procesul de Învăţare atât contextul În care acesta are loc, cât şi
contextul social specific adultului care Învaţă.
cultură şi

Preocuparea pentru participarea adulţilor la Învăţarea pe tot
parcursul vieţii derulată În cadrul instituţiilor de cultură ne-a condus
spre o altă Întrebare şi un alt proiect. ECHOE - Educaţie pentrn
patrimoniu, educaţie în aer liber este tot un proiect de cooperare
europeană co-finanţat prin intermediul programului Lifelong
Learning, subprogramul Grundtvig, ce a Început În noiembrie 2010
1 Prezentarea pe larg a proiectului, împreună cu toate rapoartele de cercetare şi
materialele educaţionale dezvoltate în cadrul lui sunt accesibile în limba română
şi alte 5 limbi europene pe site-ul www.connection-eu.eu
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şi urmează să se încheie în octombrie 20121. De data aceasta
întrebarea care orientează activităţile şi rezultatele proiectului este
cea privitoare la tipul de experienţă de învăţare pe care dorim să o
oferim adulţilor în relaţie cu patrimoniul cultural şi natural.
Împotriva abordărilor tradiţional-intelectualiste urmărim să
promovăm adoptarea de către organizaţiile active în domeniul
patrimoniului - fie ele muzee publice şi private, administraţii ale
parcurilor naturale, furnizori de educaţie permanentă şi de servicii de
petrecere a timpului liber, organizaţii non profit active la nivel de
comunităţi - un tip de învăţare combinată, al cărei loc de derulare
este spaţiul deschis, fie el urban sau rural, natural sau construit.
Această Învăţare combinată se bazează pe principiile educaţiei În aer
liber - Învăţare prin experienţă - şi se orientează către dezvoltarea
competenţelor cheiez, folosindu-se de bogatul şi variatul conţinut pe
care patrimoniul material şi imaterial îl poate oferi. „Patrimoniul în
lumea contemporană a devenit trans-disciplinar. Preocuparea cu
principiile tradiţionale de conservare şi cu arheologia a fost înlocuită
de o preocupare profundă cu procesele educative, economice şi cu
îmbogăţirea vieţii culturale"3. Pentru a arăta posibilele şi potenţialele
intersectări ale patrimoniului cu alte domenii, partenerii din cadrul
proiectului ECHOE lucrează în prezent la dezvoltarea unor
îndreptare metodologice, care să slujească drept surse de inspiraţie şi
îndrumare pentru profesioniştii din cultură şi educaţie. Îndrumarele
pun în discuţie contribuţia în plan educativ pe care patrimoniul
cultural şi natural o poate avea în relaţie cu domenii precum

Pentru a vă ţine la curent cu evoluţia acestui proiect şi pentru a avea acces la
rezultatele intermediare şi finale, puteţi vizita site-ul dedicat www.echoe-eu.eu
2 Potrivit politicilor Uniunii Europene, competenţele cheie sunt considerate
acele competenţe pe care orice cetăţean al UE ar trebui să le posede, necesare
într-o societate dezvoltată economic şi inclusivă din punct de vedere social.
Cele opt competenţe cheie sunt: comunicare în limba oficială, comunicare în
limbi străine, competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie,
competenţe informatice, competenţa de a învăţa (a învăţa să înveţi),
competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale şi competenţa de
exprimare culturală.
3 Robert Palmer, Heritage and Bryond, Council of Europe, 2009
1
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comunicarea şi integrarea socială, dezvoltarea sustenabilă, Învăţarea
despre conservarea patrimoniului de către publicul de nonspecialişti, promovarea stilurilor de viaţă sănătoasă, cunoaşterea
mediului natural şi construit, formarea profesională şi educaţia
universitară. Acestea urmează să fie prezentate prin intermediul unor
ateliere organizate de către fiecare din cei şapte parteneri din
România, Turcia, Austria, Norvegia, Italia şi Belgia şi în cadrul unui
eveniment internaţional ce va avea loc în vara lui 2012 În România.
ASI.ECT - Persoanele în vârstă învaţă, educă, comunică şi transmit
este un alt proiect prin care urmărim să prezentăm educatorilor din
instituţii culturale metodologii specifice educaţiei adulţilor şi să le
punem la dispoziţie instrumente de lucru testatei. De data aceasta ne
concentrăm asupra unui grup anume de adulţi, acela al persoanelor
În vârstă, un grup a cărui limită superioară de vârstă am stabilit-o la
50+, pentru a ne adapta exigenţelor şi contextelor din toate cele şase
ţări implicate - România, Bulgaria, Austria, Turcia, Italia şi
Germania. Pornind de la o selecţie de bune practici a activităţilor
educaţionale ce implică persoane În vârstă, dorim să prezentăm
exemple şi instrumente dezvoltate În ultimii ani în cadrul altor
proiecte de cooperare În domeniul educaţiei derulate Între ţări din
Uniunea Europeană. Identificarea acestor exemple de bune practici a
avut În vedere mai multe criterii, dintre care doresc Însă să explicitez
două - participare şi responsabilizare, cele mai relevante În raport cu
perspectiva generală pe care o promovează proiectul.
Ne propunem să ne îndepărtăm de percepţia privind
contribuţia limitată pe care persoanele În vârstă o pot avea În cadrul
comunităţilor locale şi să prezentăm cazuri concrete în care acestea
îşi folosesc experienţa de viaţă şi competenţele pentru a continua să
Înveţe şi pentru a deveni la rândul lor educatori şi facilitatori de
Învăţare pentru alte persoane - adulţi sau copii. Participarea
persoanelor În vârstă la procesul de Învăţare Înseamnă o implicare
directă În toate etapele acestuia - de la planificare, la realizare şi

Descrierea proiectului şi prezentarea evoluţiilor ulterioare poate fi
prin intermediul site-ului www.aslect.eu
1
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urmărită

evaluare - în vreme ce prin responsabilizare înţelegem contribuţia
acestora la luarea deciziilor privitoare la procesul în care sunt
implicate şi preluarea parţială sau totală a controlului asupra acestuia.
Credem că ar fi în beneficiul deopotrivă al instituţiilor
culturale, comunităţilor pe care acestea le deservesc, dar şi al
persoanelor în vârstă ca astfel de practici să se dezvolte pe mai
departe, mai ales în contexte precum cel românesc, în care
destrămarea legăturilor sociale tradiţionale şi starea socio-economică
precară conduc adesea la marginalizarea persoanelor în vârstă. În
2012 Centrul de Pregătire în Cultură va organiza ateliere de formare
cu personalul din biblioteci, muzee şi aşezăminte culturale,
folosindu-se de resursele identificate şi analizate de către
organizaţiile partenere.
De asemenea, va publica un set de recomandări adresate
operatorilor culturali şi factorilor de decizie din domeniul educaţiei şi
culturii, pe tema implicării persoanelor în vârstă în viaţa comunităţii
şi în activităţile instituţiilor de cultură.
Un alt proiect ce promovează o abordare concentrată pe
persoana care învaţă este RECALL, - Servicii de localizare - Crearea de
legături cu comunităţile marginalizate şi învăţarea pe tot parcursu/ vieţii,
început în 2009 şi care urmează să se finalizeze în octombrie 2012.
Adresat persoanelor de toate vârstele cu dificultăţi de învăţare,
persoanelor cu deficienţe senzorio-motorii, părinţilor şi însoţitorilor
acestora, proiectul unnăreşte să faciliteze acestora planificarea şi
desfiişurarea independentă a activităţilor de muncă şi pe cele în
comunitate, să le ajute să depăşească barierele psihologice şi fizice
pentru a se putea deplasa. Pentru a face acest lucru, proiectul
mizează pe folosirea tehnologiei de asistare şi va dezvolta până la
final o aplicaţie de ghidare care să ruleze pe telefoane mobile şi care
să asiste persoanele cu dizabilităţi în deplasarea lor prin localitate.
Prin contribuţia CPPC, partener în cadrul acestui proiect
alături de organizaţii din Marea Britanie, Grecia şi Bulgaria, aplicaţia
va avea şi o versiune în limba română. O temă de lucru deopotrivă
pentru noi şi pentru instituţiile de cultură rămâne posibilul transfer al
acestui tip de aplicaţie - care foloseşte învăţarea prin joc şi
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conştientizarea

contextului - În domeniul cultural, În scopul de a
spori accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile şi oferta culturală
a acestora.

CP-Pack - Dezvoltarea de materiale îndrnmătoare pentrn părinţii şi
profesorii copiilor cu paralizie cerebrală (3-16 ani) se adresează nu atât
persoanelor cu dizabilităţi, cât educatorilor acestora, cu scopul de a-i
susţine În procesul de îngrijire şi creare a competenţelor de bază ale
copiilor. CP-Pack va oferi acestora materiale de formare pe subiecte
ce cuprind cunoştinţe despre această maladie, metode şi tehnici de
reabilitare fizică şi mentală, acceptare şi incluziune socială, calitatea
vieţii În familiile care au copii ce suferă de paralizie cerebrală, cadrul
legal şi programele publice de educaţie şi îngrijire la care aceştia pot
avea acces.
Expertiza pe baza căreia se vor elabora aceste materiale este
pusă laolaltă de organizaţii educaţionale din România, Turcia,
Danemarca, Portugalia şi Italia. Interesul Centrului de Pregătire
Profesională În Cultură pentru acest subiect, ca şi pentru multe altele
care aparent se plasează În afara sferei noastre de activitate dezvoltarea resurselor umane din sectorul cultural - este dat de
perspectiva trans-domeniu pe care noi o avem asupra activităţii
noastre şi de nevoia de a aduce În domeniul cultural cunoaştere şi
metodologii de lucru care să dea profesioniştilor acces la noi idei, noi
tipuri de servicii şi noi grupuri de public. Persoanele cu dizabilităţi
constituie În prezent un grup cu un risc ridicat de marginalizare şi cu
acces redus la educaţie şi cultură În România. Llpsa de cunoaştere şi
incapacitatea de gestionare a aspectelor specifice educaţiei
persoanelor cu dizabilităţi de către organizaţiile culturale şi
educaţionale constituie o problemă reală care îşi poate găsi
răspunsuri şi pe baza expertizei dezvoltate În cadrul acestor proiecte.
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Educaţia geologică

în muzee între necesitate
şi realitate. Studiu de caz:
Muzeul de Istorie Naturală Sibiu
Dr. Rodica CIOBANU

Muzeul National Brukenthal - Muzeul de Istorie Naturală

'

Introducere
Educaţia

este un termen dificil de definit şi el poate să
însemne de la instruirea formală, la Însuşirea cunoştinţelor şi
dezvoltarea unei culturi personale. Încă înainte de cel de-al doilea
război mondial, specialiştii În educaţie au Întrevăzut posibilitatea ca
şi muzeele să ofere educaţie pentru mase.
În perioada premergătoare anilor '80, ai secolul trecut,
majoritatea muzeelor alocau puţin timp sau chiar deloc pentru
educaţie. Tradiţionalele ghidaje reprezentau modalitatea de educaţie
cel mai des Întâlnită. Era o ruptură Între curator (care de cele mai
multe ori îşi canaliza atenţia asupra valorificării ştiinţifice a
colecţiilor) şi publicul vizitator, iar ghidajele reflectau acest lucru.
Aceste ghidaje cu o încărcătură ştiinţifică foarte mare a făcut ca
publicul tânăr să evite vizitele la muzeu, la fel şi publicul adult
nepregătit în domeniu.
În activităţile desfăşurate în muzeu au apărut tendinţe noi:
1. abordare profesională/ muzeistică, ştiinţifică - explicarea a tot
ceea ce este legat de colecţii,
2. abordare tematică - prin alegerea de teme pentru ghidaje în
funcţie de tematica muzeului, a expoziţiilor, atractivitatea publicului
fără a exagera în această direcţie. Uneori datorită exagerării atenţiei
acordate lecţiilor desfăşurate în muzee, pentru diferite grupuri de
vârstă, educaţia este deseori confundată cu cea desfăşurată în şcoli.
Scopul muzeului nu este de a înlocui şcoala şi nici şcoala nu poate
înlocui muzeul.

42

3. abordare socială - muzeul prin activităţile desfăşurate trebuie să
se adreseze şi să-i aducă în muzeu nu ~umai pe cei implicaţi Într-o
formă de educaţie, ci şi pe adultul care altfel nu ar fi vizitat muzeul,
mă refer la educarea continuă a adultului.
Cei care vizitează o dată muzeul trebuie readuşi prin activităţi
incitante: fie care să şocheze, fie că se aseamănă cu activităţile de
informare cu care sunt obişnuiţi, fie se doreşte doar o simplă
informaţie.

În prezent activităţile educaţionale În muzeele româneşti
amploare, au apărut departamente educaţionale ce transformă
muzeul În Întreprinderi culturale În care activitatea se măsoară prin
numărul de vizitatori sau profitul magazinelor. De aceea muzeele şi
au schimbat orientarea de la colecţii la vizitatori, s-au centrat pe
vizitator, astfel încât, rolul predominant este al vizitatorului. Muzeul
trebuie să crească eficacitatea comunicării cu publicului, nu mai este
o prerogativă a elitei, ci o modalitate puternică de comunicare,
informare şi educare a maselor.
Educaţia este una dintre forţele motrice ale unui muzeu, dar
nu unica forţă motrică a acestuia. Baza tuturor activităţilor sale sunt
şi trebuie să rămână colecţiile. Vizita la muzeu trebuie să fie o
experienţă cel puţin plăcută. Muzeografii trebuie să fie şi curatori şi
educatori şi să gestioneze patrimoniul muzeal ca pe o proprietate
comună cu o imensă valoare şi impact. Participarea adevărată,
eficientă la actul de cultură presupune preexistenţa cunoştinţelor şi a
informaţiei. În acest sens activităţile educaţionale facilitează accesul
la informaţii privind patrimoniul muzeal şi, prin el, la domenii ale
ştiinţelor naturii şi implicit geologice - legat de tema acestui studiu,
unor categorii de oameni care nu au vizitat niciodată muzeul.
În lucrarea de faţă ne propunem să analizăm oportunitatea
organizării proiectelor geologice În muzee şi condiţiile În care se pot
desfăşura profesionist şi eficient aceste proiecte.
Rezultate şi discuţii
Departamentul Naturale al Muzeului Naţional Brukenthal
include Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, inaugurat ca instituţie
şi sediu al Societăţii ca l-a fondat (Siebenbiirghische Verein fur
Naturwissenschaften zu Hermannstad~, la 12 mai 1895.
capătă
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Ceea ce se aplică începând de la sfârşitul secolului al XX-lea,
în ceea ce priveşte educaţia În muzee se aplica, deja, încă din cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-lea În Muzeul de Istorie Naturală.
Astfel, a existat o continuă preocupare în cadrul Societăţii privind
eficienţa nu numai a activităţilor acesteia ci şi privind eficienţa
actului didactic În şcoli. Membrii Societăţii au înţeles că de procesul
de învăţământ, de calitatea acestuia depind cercetările viitoare În
domeniul ştiinţelor naturii. Spre exemplu, în 1890, comitetul
Societăţii a organizat o expoziţie de mijloace de învăţământ, material
didactic pentru ştiinţele naturii. De asemenea, pentru a facilita
accesul la literatura aflată în posesia Societăţii, au organizat „Camere
de lectură" (Lesez!mmer), În care se preconiza expunerea a tot ceea ce
ar ajuta în studiul naturii (Ciobanu, 2003). De fapt, unul din
scopurile înfiinţării Societăţii şi al muzeului a fost creşterea nivelului
cunoşt:!nţelor în domeniul ştiinţelor naturi a concetăţenilor.
In prezent muzeul a devenit, prin multitudinea tematică a
activitătilor desraşurate, un mijloc de educare şi informare aşa cum
şi-au dorit şi predecesorii noştri. In ceea ce priveşte informaţia
geologică prin simpla analiză a curriculei şcolare se constată
inexistenţa unor discipline geologice la nivelul celor 12 ani de şcoală.
Noţiunile geologice se regăsesc la disciplinele geografice, iar prin
timpul redus alocat acestor lecţii şi uneori slabei pregătiri a
profesorilor de geografie în domeniul geologic, lipsei unor colecţii
geologice, aceste noţiuni rămân neînţelese şi, în final, neasimilate.
Până la nivel universitar, în ceea ce priveşte educarea în
domeniul geologiei, muzeele de ştiinţele naturii considerăm, că pot
avea un rol important. În acest sens muzeele de ştiintele naturii care
au un patrimoniu geologic important pot interveni în educaţie. In
astfel de muzee, studiu de caz fiind un astfel de muzeu (muzeele
geologice au mijloace de educare geologică - minerale, roci, fosile mult mai bogate şi mai atractive), educaţia geologică se poate realiza
prin: ghidaje în expoziţia permanentă, expoziţii temporare, activităţi
,

A

)

A

educaţionale şi publicaţii.

a. Ghidajele clasice
Ghidajele clasice În expoziţia permanentă sunt informaţionale.
În Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu geologiei îi este consacrat un
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spaţiu

restrâns, exponatele ce predomină sunt legate de tema
expoziţiei „Sistematica lumii vii. Ecosisteme". Într-un spaţiu
expoziţional redus transmiterea informaţiei geologice se vrea a fi o
combinare Între relaxare şi educaţie. De aceea s-a preferat ca
Întâlnirea vizitatorului cu acest domeniu să fie atractivă vizual astfel,
mineralele şi rocile expuse sunt din grupa celor ornamentale şi
estetice. Pentru că am considerat că esteticul, relaxarea nu trebuie să
devină dominante, într-un modul sunt prezentate şi minerale
descoperite pentru prima dată În România. În cadrul sectorului
paleontologic, redus ca spaţiu la 3 vitrine, sunt expuse vertebrate
fosile precum Bison priscus, Ursus spelaeus, Elcphas primigcnius, care prin
priceperea şi cunoştinţele ghidului ajută la transmitere de informaţii
diverse - de la reconstituiri paleogeografice la zoologie comparată
(Fig. 1).
b. Expoziţiile temporare
Expoziţiile temporare nu se adresează, prin tematică, numai
tinerilor ci şi adulţilor. Practica a dovedit că deşi trăim În secolul
internetului, al turismului devenit mod de viaţă, educaţia continuă a
adultului se poate realiza prin fixarea cunoştinţelor, recreere,
educarea propriei familii, necesară şi viabilă. Expoziţiile temporare,
În muzeul nostru, reprezintă principala modalitate de transmitere a
informaţiilor geologice. Astfel, În anul 2009, din 5 expoziţii
temporare ce s-au organizat 3 au avut tematică geologică.
Experienţa muzeografică a evidenţiat că expoziţiile ce au ca
temă un domeniu, aspect geologic - pot avea succes doar cu un
ghidaj profesionist prin care se înlesneşte asimilarea informaţiei.
Vizitatorii - mă refer mai ales la cei care participă la o anumită formă
de educaţie - percep o astfel de expoziţie pozitiv doar prin depăşirea
barierei terminologiei dificile, a Încărcăturii ştiinţifice a textelor etc.,
prin conexiunea cu viaţa lor cotidiană, cu evenimente, lucruri,
fenomene ce îi înconjoară. De aceea, s-a Încercat o noua abordare a
unei astfel de tematici şi anume prezentarea informaţiei geologice - o
frântură a mediului ambiant - alături de celelalte componente ale
mediul natural. Astfel, în expoziţia "Carpaţii româneşti În colecţiile
muzeale" au fost prezente aproape toate elementele ce pot defini
geologic, biologic şi fizico-geografic Carpaţii: roci şi minerale - pentru
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definirea fizico-geografică respectiv geologică a acestora,fatogrcifii ale
unui celebru fotograf, E. Fischer - pentru peisajele montane, animale
şi plante (Fig. 2).

Fig. 1 Ghidaj în sectorulpaleontologic al muzeului

Efectul a fost mulţumitor. În locul unei expoziţii în care ar fi
fost prezente doar rocile şi mineralele care ar fi sugerat alcătuirea
geologică a României, animalele (reprezentanţi ai tuturor marilor
grupe), plantele, fotografiile au dat expoziţiei nota de relaxare,
frumuseţea. Vizitatorul a asimilat, prin conexiuni mai uşor de
realizat, asemănările şi deosebirile dintre diversele grupe montane.
Statistic din vizitatorii cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, 70% au
afirmat că este prima dată când văd rocile care alcătuiesc Carpaţii,
10% şi-au adus aminte de numele rocilor, iar 85% cred că în urma
vizitei şi ghidajului vor înţelege mai uşor noţiunile geologice predate
la şcoală.
Vizitatorul modern, al cărui timp liber este drămuit, cu
posibilităţi multiple de informare În timp scurt printr-un simplu clic
al mousului, expoziţiile În care apar de „toate" atrag şi plac. Tot întro astfel de abordare s-a organizat şi expoziţia „Piatra preţioasă de la
mineral la giuvaer" unde am etalat alături mineralul şi bijuterii
confecţionate din pietre preţioase şi semipreţioase. Deşi cele mai
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multe căutări şi întrebări au fost legate de conexiunea piatră - zodie,
prin ghidaje competente s-a putut strecura şi informaţia geologică.
Mesajul acestei expoziţii, a fost acela că „produsele"
geologice ne înconjoară zi de zi, În toate activităţile, În toate
împrejurările, iar cunoştinţele legate de acestea sunt utile În viaţa
fiecăruia.

Fig. 2 Aspecte din expoziţia „Carpaţii româneşti
În colecţiile muzeale"

c. Publicaţiile

Muzeului de Istorie Naturală în prezent se adresează celor
în domeniu printr-o revista ştiinţifică (BrukenthaL Acta Musez),
care În fiecare număr conţine şi articole cu teme din domeniul
geologiei. În ghidul muzeului şi al elevului informaţiile geologice
sunt prezentate pe înţelesul elevilor, al publicului fără o pregătire de
specialitate. Elevilor le sunt astfel adresate noţiuni elementare despre
roci, minerale, fosile şi prin aceste publicaţii vor fi educaţi să
descopere proprietăţile ascunse ale acestora etc. În Muzeul de Istorie
Naturală a există o tradiţie în acest sens. În trecut, membrii activi ai
Societăţii, cei care au fondat muzeul, au căutat ca prin cercetările lor,
conferinţele ţinute să aducă nu numai noi membri În Societate, ci şi
marele public către Societate şi, implicit, către muzeu. Lucrările lor
aveau o dublă adresare, pentru specialişti şi pentru amatori, pentru
avizaţi
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cei care aveau o pasiune comună geologia. O analiză a conţinutului
revistei muzeului Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbiirgischen
Vereins fiir natunvissenscheften zu Hermannstadt (1850-1945, 95 de
volume) ilustrează că În cadrul publicaţiilor pentru specialişti
determinările erau făcute la nivel european, iar prin numeroasele
amănunte privind locul de colectare şi chiar exagerări în descrierea
resturilor fosile, erau pentru uzul colecţionarilor, a celor fără o
pregătire de specialitate În domeniul geologiei.

?· Activităţi educaţionale

In noua organizare Muzeul de Istorie Naturală dispune şi de o
pentru activităţi educaţionale. Dotarea tehnică (microscoape cu
transmitere pe display, video proiectoare), patrimoniul muzeal
existent în depozite, permit realizarea nu numai de expoziţii
temporare ci şi de activităţi educaţionale în scopul îmbogăţirii
cunoştinţelor acumulate de elevi, studenţi într-o formă relaxantă,
plăcută, diferită de cea instituţionalizată, prin sistemul de învăţământ.
In marea lor majoritate activităţile educaţionale au ca punct de
plecare expoziţia permanentă şi expoziţiile temporare şi asta mai ales
pentru a nu se confunda muzeul ca instituţie cu şcoala. Tranziţia
graduală de la transferul modelelor sau metodelor de învăţare
împrumutate din educaţia formală, la experienţa În sine, cum ar fi
proiectele interactive, au constituit o altă modalitate de transmitere a
informaţiei geologice.
Pentru domeniul geologie activităţile educative incitante, care
au atras un număr mare de participanţi şi au fost şi interactive au
avut ca temă dinozaurii. Muzeul de Istorie Naturală a participat ca
partener la un amplu proiect al Muzeului de Istorie Naturală
„Grigore Antipa" din Bucureşti, desfăşurat În anul 2008, Descoperiţi
dinozaurul (Fig. 3). În cadrul acestui proiect muzeul sibian, alături de
alte muzee din ţară, a primit replici ale oaselor ce alcătuiesc scheletul
dinozaurului Tyranosaurus rex. Căutarea oaselor ascunse În şcoWe
participante la proiect de către elevi, sub îndrumarea muzeografi.lor
şi urmând o hartă a comorilor „paleontologice" a inclus şi puncte
unde trebuiau să răspundă la Întrebări legate de noţiuni geologice:
despre dinozauri, ere geologice etc. Oasele găsite au fost ascunse,
ulterior Într-un afloriment rus1pos construit în curtea muzeului.
sală
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Dinozaurul a fost căutat, găsit, denumit reconstituind etapele unei
descoperiri paleontologice. La acţiune au participat elevi din 10 şcoli
sibiene. Acest proiect a fost o reuşită din punct de vedere al
numărului de participanţi, vizitatori dar şi prin implicarea elevilor la
activităţile interactive ce au precedat „găsirii" dinozaurului.
În anul şcolar 2008-2009 şi respectiv 2009-2010, profitând
de popularitate proiectului s-au desfăşurat În cadrul muzeului
numeroase activităţi despre dinozauri. Activităţile au fost diverse şi
în corelaţie cu vârsta participanţilor, de la desene, modelări în
plastilină, hârtie, de dinozauri, la prezentări tematice legate de
cauzele dispariţiei, paleobiologia dinozaurilor, reconstituiri ale
mediului etc. Participanţii au putut experimenta procese şi fenomene
privind biologia dinozaurilor, au interacţionat În cadrul prezentărilor
pregătite de muzeografi, dar şi de elevi etc. Acest proiect a constituit
o oportunitate pentru muzeografi de a prezenta participanţilor şi
dinozaurii din România, a paleontologiei ca ştiinţă (diferenţieri şi
asemănări cu arheologia mai cunoscută de elevi), rezultate În
domeniul cercetării lor În România, personalităţile geologiei
româneşti cu rezultate deosebite În acest domeniu. Folosindu-ne de
popularitatea şi atracţia pe care o are această temă - dinozaurii - În
rândul copiilor, tinerilor, am transmis şi informaţii legate de
importanţa muzeelor în cadrul unei comunităţi, păstrătoare a unui
patrimoniu unic, irepetabil.
Proiectele cu dinozauri reprezintă principala opţiune pentru
activităţile educaţionale cu tematică geologică, dar cunoştinţele
acumulate la aceste activităţi nu suplinesc lipsa informaţiilor
geologice - utile pentru viaţa de zi cu zi - ce ar trebui transmise din
sistemul de Învăţământ de stat (Fig. 4). Fenomenele de risc ce au
drept cauză procese geologice - vulcanii, seisme, tsunami - afectează
o mare parte a populaţiei iar educaţia privind comportamentul şi
modalităţile de apărare În cazul evenimentelor catastrofale poate
salva vieţi.
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Fig. 3 Activităţi desfăşurate în cadrulproiectului
„Descoperiţi dinozaurul"

În condiţiile în care turismul, libera circulaţie face ca
posibilitatea ca un individ, din comunitatea noastră, de să se afle Întra astfel de zonă este foarte mare. În acest sens, al educării copiilor,
tinerilor, am desfăşurat şi proiecte legate de vulcani, cutremure evenimente catastrofale ale Terrei.
Pentru că tema lucrării este analiza educaţiei geologice reale
şi cea a necesităţii educaţiei geologice prin proiecte cu această
tematică vom analiza În continuare, din perspectivă duală, educaţia
geologică. Astfel, am constatat, în urma activităţilor educaţionale
desfăşurate în muzeu, informaţiile reduse spre inexistente privind
norme de comportament în cazul acestor evenimente, cunoştinţele
reduse privind procesele geologice care determină aceste fenomene
de risc (Fig. 5).
După evenimentele catastrofale - cutremure - petrecute în
2010, 2011, în diferite puncte ale globului, am constatat că în nici
Într-o şcoală care desfăşura activităţi educaţionale În muzeul nostru
nu s-au prezentat elevilor măsuri de protecţie în caz de cutremur mai
ales în România, unde posibilitatea producerii unui cutremur cu
magnitudinea peste 7 pe scara Richter este destul de ridicată.
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Fig. 4
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Aşa cum am mai precizat informaţia geologică poate fi dificil
de acumulat dacă cel care o transmite nu o face la nivelul de
înţelegere al receptorului şi dacă nu este legată de viaţa cotidiană.
La întrebarea dacă sunt necesare cunoştinţe geologice din 100
de elevi chestionaţi 75% au răspuns că nu sunt necesare.
După ce li s-a explicat care sunt elementele geologice din viaţa
lor procentul s-a schimbat şi aproape majoritatea au fost de acord cu
necesitatea acestor cunoştinţe.
Pentru a suplini lipsa acestor informaţii, în Muzeul de Istorie
Naturală din Sibiu, am crescut şi diversificat numărul de proiecte
geologice. Astfel, anul şcolar 2009-2010 a reprezentat maximul de
activităţi geologice (Fig. 6).
O simplă căutare pe internet privind activităţile educaţionale
geologice a evidenţiat că În majoritatea cazurilor astfel de activităţi se
desfăşoară în conexiune cu un muzeu de geologie. Faptul că În
backgroundul activităţilor se află un muzeu cu colecţii deosebite
numeric, diverse şi mai ales posesoare de piese spectaculoase face ca
aceste activităţi să fie foarte diverse. Lipsa oricăror mijloace pentru
workshopuri - kituri geologice, fosile în cantităţi suficiente încât
fiecare participant să poată lucra individual, face ca 'atractivitatea
pentru astfel de activităţi să scadă.
Din punct de vedere tematic în majoritatea muzeelor
geologice se desfăşoară activităţi educaţionale axate pe câteva teme
majore cum ar fi: Sistemul Solar, Origine şi evoluţia vieţii, Schimbări
climatice majore, Dinozaurii etc. Din punct de vedere tematic şi
activităţile desfăşurate în muzeul nostfu sunt de acelaşi tip.
Eficiente, În ceea ce priveşte asimilarea cunoştinţelor
geologice, sunt şi excursiile În teren. Majoritatea muzeelor din
străinătate organizează „Zilele excursiilor &eologice şcolare" care
încep În muzeu şi se continuă În teren. ln nici un muzeu din
România nu se desfăşoară astfel de excursii tematice şi aceasta nu
din lipsa ghizilor ci a resurselor materiale, atât din partea muzeului,
cât şi a familiilor copiilor sau a şcolii. În cazul muzeelor bugetate de
către guvern, prin reducerile de personal practicate, face aproape
imposibilă desfăşurarea unui număr mare de proiecte educaţionale şi
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prin orientarea la un număr redus de domenii, domeniul geologie a
fost scos din oferta educaţională pentru anul şcolar 2011-2012.

2

3
11%

80%
Fig. 6

1. Ar:tivităţi educaţionale desfăşurate în muzeu (341)
2. Activităţi educaţionale - dinozauri (39)
3. Activităţi educaţionale -planete, evenimente catastrofale,
procese geologice (46)

Concluzii
Rezultate ştiinţifice deosebite în domeniul geologiei pot exista
şi În munca muzeografică, dar acestea nu sunt direct proporţionale
cu nivelul de cunoştinţe acumulate de cei ce vizitează muzeul şi nici
cu numărul de reveniri în muzeu. În acelaşi timp activităţile
educaţionale trebuie să fie recreative, dar cu măsură, pentru ca
mesajul să fie recepţionat. Echilibrul recreere - educaţie - ştiinţă
trebuie păstrat prin promovarea înţelegerii publice a ştiinţei, În speţă
a geologiei, pentru a educa şi distra folosind tehnici de participare
prin implicare (concursuri, jocuri, workshopuri etc.).
Considerăm că în expoziţii, activităţi educaţionale, conţinutul
geologic al mesajului nu trebuie să fie dificil de asimilat.
Pericolul poate să apară atunci când metodologia elaborării
unui text ştiinţific domină şi astfel mesajul nu mai este recepţionat.
Muzeul nu poate înlocui educaţia din şcoală, dar poate ajuta şcoala În
asimilarea informaţiei geologice şi învăţământului superior geologic
prin cultivarea pasiunii pentru geologie, prin creşterea nivelului de
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cunoştinţe.

Un om educat face mai bine faţă unor situaţii de risc şi
muzeul se poate implica în astfel de activităţi.
Dar această implicare trebuie realizată profesionist şi dorinţa
de creşterea numărului de participanţi la activităţi şi de diversificare a
activităţilor să se încadreze în domeniul muzeului şi calificarea
muzeografului.
considerăm că

Bibliografie:
Cercetările paleontologice reflectate în paginile revistei
Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu. In: Der Siebenbiirgische
Verein fiir naturwissenschcifien zu Hermannstadt (Societatea Ardelenaă pentru
Ştiinţele Naturii din Sibiu) 1849-1949, Transsylvanica, VII (28), 245261, Hora Hermannstadt/Sibiu Ed. & AKSL e. V. Heidelberg

Ciobanu, R., 2003,
Societăţii

http:/ /museum.gov.ns.ca/ fgm/ en/home/visitus/ schooldaytrips/ de
fault.aspx
http://srun.ku.dk/ english/ uddannelse/
http:/ /www.uwyo.edu/ geomuseum/
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Şcoala

de vară

„Tradiţii şi

Brăila şi

obiceiuri din
Sibiu" 2011

judeţele

Brînduşa

ILIEI

Muzeul Brăilei

În perioada 25 august - 8 septembrie 2011, Muzeul Brăilei,
Etnografie şi Artă Populară, a organizat Şcoala de vară
„Tradiţii şi obiceiuri din judeţele Brăila şi Sibiu", în colaborare cu
Şcoala „Mihai Eminescu" (Brăila) şi Complexul Naţional Muzeal
ASTRA (Sibiu). Echipa de proiect a fost alcătuită din specialişti din
cadrul muzeelor participante, alături de elevi, cadre didactice şi
Secţia

părinţi.
Dacă

anul trecut, la prima ediţie a Şcolii de Vară, ne-am
propus o campanie de cercetare care să fie focalizată pe unele
aspecte privind tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Brăila, anul acesta
ne-am deplasat o săptămâna şi în judeţul Sibiu, la invitaţia colegilor
de la Complexul Naţional Muzeal ASTRA. Menţionăm că acest
proiect educaţional se remarcă prin continuitate, la ambele Şcoli
participând aceeaşi elevi. La fel ca În 2010, şi anul acesta Şcoala de
Vară s-a finalizat cu o broşură publicată de Editura lstros a Muzeului
Brăilei şi cu un film realizat de copii, În care sunt prezentate
fragmente relevante din cercetările de teren din cele două judeţe.

I Prezentul articol a fost realizat în cadrul programului de pregătire pentru
doctorat iniţiat în 2007 la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Şcoala
Doctorală („Investeşte în oameni! PROIECT FINANŢAT DIN FONDUL
SOCIAL EUROPEAN ID proiect: 7706. Titlul proiectului: „Creşterea rolului
studiilor doctorale şi a competitivităţii doctoranzilor într-o Europă unită",
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, B-dul Victoriei Nr. 10, Sibiu. Uniunea
Europeană/ Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale MfPOS
DRU/Fondul Social European POS DRU 2007-2013/Instrumente structurale
2007-2013/1\.finisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării OI POS DRU").
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Ne-am dorit să aducem în faţa micilor gustieni oameni care au o
pasiune, oameni pentru care munca nu este doar un mijloc
de a-şi câştiga existenţa, ci totul se transformă în artă; am fost
interesaţi nu numai de obiecte, ci şi de povestea omului din spatele
lor. Şi, mai ales, am stat de vorbă cu persoane cu pregătiri diferite,
din medii diferite, din generaţii diferite, uniţi de un singur lucru:
pasiune. În judeţul Brăila ne-am deplasat în localităţile Tichileşti,
Ianca, Târlele Filiului şi Zăvoaia. La Tichileşti ne-am întâlnit cu unul
dintre cei mai în vârstă lăutari brăileni, Nea Tatu, care, la 89 ani,
participă şi câştigă premii la diferite concursuri judeţene şi naţionale.
Povesteşte cu plăcere despre nunţile de altă dată din satul brăilean,
evocând momentele frumoase de la masa mare sau de la legătoare,
de horele şi şezătorile unde lăutarul era preţuit. Cei mai mulţi dintre
copii au aflat pentru prima dată cine a fost vestitul bandit al Brăilei,
poreclit „regele bălţilor" şi au ascultat, la o vioară veche de peste 100
de ani, „Balada lui Terente".
La Ianca, custodele Muzeului Orăşenesc din localitate,
profesorul Ion Bărbuceanu, ne-a explicat tipologia modelului
arhitectural al unei case tradiţionale de la sfârşitul secolului al XIXlea din Câmpia Brăilei. Detalii precum obiceiuri practicate la
construcţia unei case, termeni specifici (sală, tindă, gârlici, sobă oarbtî)
au fost explicaţi în interiorul unei locuinţe ţărăneşti în lucru (în curs
de restaurare), donaţie din satul Oprişeneşti. Tot la muzeul din Ianca
ne-a întâmpinat cântăreaţa de muzică populară Tudoriţa V oineag,
care ne-a povestit ce înseamnă să culegi folclor, care sunt sursele de
inspiraţie folclorică locale, şi mai ales ne-a fascinat felul în care
cântecul popular poate deveni un mod de viaţă.
În comuna Zăvoaia am vizitat muzeul şcolar cu specific
etnografic din localitate. Profesorul Radu Tilihoi precizează că în muzeu
am pornit de la ideea că localnicii au avut ca ocupaţie de bazji agricultura. Dacă
în secolele XVII-XVIII preponderentă era activitatea pastorală, în secolul al
XIX-iea, de când dispunem de primele piese, a fast cea de cultură a plantelor.
În localitatea Târlele Filiului am vizitat casa părintească,
devenită Casă Memorială din anul 2001, a arhimandritului Dometie
Manolache (1937-1975), cel care a fost numit de către părintele
Dumitru Stăniloae un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate.
anumită
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Muzeul deţine colecţii de
fotografii
cu
familia
părintelui,
diplome de
studii, cărţi, icoane ş1
obiecte bisericeşti de la
mănăstirea Râmeţ, unde a
fost numit duhovnic din
anul 1959.
Unele lucruri nu
pot fi explicate şi înţelese
În timpul orelor şcolare, iar cel mai bine este prezenţa in situ pentru a
putea pătrunde sensul lucrurilor. Păstoritul reprezintă o activitate
practicată intens În Câmpia Brăilei, fiind atestată În urma
descoperirilor arheologice. Ne-am deplasat la câteva stâne din judeţ,
am stat de vorbă cu ciobani, iar elevii au descoperit cum se prepară
produsele (după metode tradiţionale) pe care le găsesc de vânzare În
comerţ: telemea, caş, unt, lapte bătut. Şi ce poate fi mai plăcut decât
un grup de copii care mulg oile În strungă şi care mănâncă mămăligă
cu brânză şi ceapă, ascultând doinele cântate la fluier ale ciobanului?
În oraşul Brăila am poposit la un cioplitor de linguri de lemn
(domnul Iancu Mocanu) şi la un artist plastic ceramist (domnul
Lucian Constantin), fiind impresionaţi de un modus vivendi Între
tradiţionalism şi modernism. Intrând în cele două ateliere-lumi, am
fost captivaţi de istoria fiecărei linguri de lemn sau a fiecărei piese
cerarmce, am observat
unelte şi tehnici de lucru,
şi mai ales am ascultat
povestea de viaţă a
omului
„marcat"
de
meşteşugul
ca
destin;
curiozitate, descoperire,
înţelegere
şi
multe
întrebări au fost noţiunile
fundamentale care au
caracterizat vizitele în cele
două ateliere.
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În
Sibiu
am
vizitat
Muzeul
de
Universală
Etnografie
„Franz Binder", Muzeul
în
aer
liber
din
Dumbrava Sibiului şi
Târgul Olarilor organizat
în Piaţa Mare, ajuns la
ediţia cu numărul 45,
unde am stat de vorbă cu
meşteri din două centre
cu tradiţie în arta olăritului: Corund (Harghita) şi Horezu (Vâlcea).
După o scurtă escapadă la Păltiniş, Însoţi.ţi. de un ghid minunat În
persoana Ralucăi Iliuţ, ne-am deplasat la Răşinari, o localitate sibiană
încărcată de istorie, locul de naştere al lui Octavian Goga şi Emil
Cioran, dar şi locul de odihnă al Mitropolitului Andrei Şaguna.
Am vizitat Casa Episcopală şi biserica „Sfânta Paraschiva",
ne-am recules la mormântul episcopului ortodox de origine sârbă,
Ghedeon Nichitici, înmormântat în biserică, şi am fost uimiţi de
istoria şi frumuseţea patrimoniului Muzeului Etnografic din
localitate. Am aflat cum se confecţionează o lumânare din seu de
oaie, am admirat colecţia de picturi pe sticlă şi am fost impresionaţi.
de cromatica şi motivele pictate pe mobilierului de interior local, atât
de diferit de cel din
Câmpia Brăilei. Dacă
anul trecut Şcoala de
V ară s-a vrut un fel de
vacanţă la ţară, noutatea
trăsătura
fiind
definitorie, anul acesta
am avut ca deviză:
descoperă şi câştigă! ...
depinde de fiecare
dintre noi ce înţelege
prin
noţiunea
de
câştig ...
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Poveşti

interactive şi jocuri. Vacanţă inedită
la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Ioana CONSTANTIN
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

Povestitul există de când lumea. Odinioară, principalul mijloc
de transmitere a cunoştinţelor şi de generare a sensului, povestitul
rămâne unul dintre modurile de comunicare pentru oamenii de
pretutindeni. Povestitul este adânc înrădăcinat În procesul Învăţării
umane întrucât oferă posibilitatea de organizare a experienţei şi a
cunoaşterii. Iar oamenii îşi pot alcătui informaţiile mult mai bine
atunci când acestea sunt oferite sub forma poveştilorl. Cel mai
obişnuit mod de a percepe o poveste îl reprezintă succesiunea
lineară de scene ce constituie împreună o carte sau un film.
În prezentarea de faţă sunt evidenţiate abilităţile şi metodele
necesare pentru a antrena copiii de vârstă mică În cadrul proiectelor
educaţionale desfăşurate la muzeu, prin intermediul poveştilor.
Muzeele spun poveşti populare, mituri urbane, anecdote, legende
istorice, religioase, morale sau poveşti spontane, create pentru un
anumit eveniment2.
Astăzi, domeniul educaţiei muzeale s-a extins de la o viziune
limitată privind învăţarea şi educarea copiilor, la o gamă largă de
activităţi care să abordeze aspectele sociale, civice şi personale.
La nivel educaţional, muzeele îşi propun dezvoltarea
cunoaşterii şi facilitatea înţelegerii, dezvoltarea şi stimularea
abilităţilor, formarea atitudinilor şi a valorilor, recreere şi stimularea
creativităţii. Prin urmare, mult mai mulţi copii îşi doresc să participe

I]. H. Falk, L. D. Dierking. Learningfrom Museums: Visitor Experiences and the
Making ef Meaning, Alta I\fira Press, Walnut Creek, CA, 2000
2 Tina Bilbe, Using storytellers in museums, Society of storytelling

59

la aceste

activităţi

educative cu

aşteptarea

de a

învăţa

ceva printr-o

experienţă interactivă.

Poveştile

interactive şi jocurile oferă un mare potenţial privind
educarea vizitatorilor de muzee prin activităţi recreative 1 .
Ca parte a programului de educaţie muzeală din cadrul
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, am dezvoltat o
sesiune de poveşti numită „Ora de poveste". De mic, copilul este
atras de poveşti. De aceea, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
educative în cadrul muzeului, trebuie respectate programa şi
cerinţele pedagogice ce decurg din particularităţile de vârstă ale
preşcolarilor şi şcolarilor şi specificul lecturilor ca mijloc al
comunicării.

Copiii sunt fermecaţi de lumea fantastică a basmelor, le ascultă
cu aceeaşi plăcere chiar dacă sunt repetate pentru că, prin poveşti,
copiii reuşesc să-şi reprezinte obiecte şi fenomene pe care nu le-au
perceput niciodată. Povestirea dezvoltă gândirea logică, memoria
voluntară, imaginaţia, limbajul şi atenţia2.
Astfel, captarea atenţiei copiilor a reprezentat un obiectiv
important în cadrul activităţii educative desfăşurate la „Ora de
poveste". Metodele şi procedeele propuse spre utilizare au fost
variate, în primul rând având în vedere vârsta copiilor şi
complexitatea povestirilor.
Proiectul a fost conceput pe două categorii de vârstă:
preşcolar (5-7 ani) şi ciclul primar de învăţământ (8-11 ani).
Programul s-a derulat pe perioada vacanţei de vară a copiilor,
debutând la 12 iulie şi finalizându-se pe 31 august 2011.
Expunerea a alternat cu dialoguri scurte adresate copiilor
pentru a le sonda opiniile sau pentru a le Întreţine atenţia, pentru a
crea starea emoţională corespunzătoare conţinutului.

Emily Johnsson, Te/ling Tales. A guide to developing effective storytelling programmes
far museums, London Museums Hub 2006
2 Balint Mihail, Metodica activităţilor de educare a limbajului În Învăţământul preşcolar.
Didactica limbii şi literaturii române, Suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca, 2008, p. 17
1

60

Întrebări scurte precum „ce Înseamnă să dai sfoară În ţară" sau
„s-o iei la sănătoasa" au continuat cu explicaţii suplimentare pentru
înţelegerea sensului figurat al cuvintelor şi al expresiilor din poveste.
Sporirea
eficienţei
acestor activităţi s-a realizat
folosind permanent mijloace
concomitent
cu
vizuale
expunerea verbală.
Pe durata expunerii, cu
ajutorul
unor
mijloace
complementare de prezentare
respectiv o prezentare
power-point transmisă cu
ajutorul unui video-proiector
- am arătat copiilor imagini ce
sugerează diferite momente
Proiect educaţional „Ora de poveste"
ale conţinutului, facilitând
astfel asimilarea acestuia.
lată că, din poveşti precum „Fata babei şi fata moşneagului"
sau „Cerbul fermecat", cu ajutorul imaginilor, copiii au Învăţat cu
uşurinţă denumirea pieselor ce compun portul popular românesc.
Legendele istorice au oferit şcolarilor interpretări miraculoase
asupra întemeierii unui oraş, „Moşnenii din Ploieşti şi Mihai-Vodă",
ai unei familii ai cărei membri s-au remarcat În istorie, „Doamna lui
Brâncoveanu" sau a unei ctitorii, „Legenda Mănăstirii Putna".
Împletind informaţiile istorice cu imaginile şi textul, copiii s-au
bucurat de ineditul subiectului evocat. Folosind acest procedeu, am
observat că etapele acţiunii au fost trăite mai intens.
Fiecare povestire a fost urmată de ateliere de creaţie ce
completau firul naraţiunii, în aşa fel încât copiii puteau să-şi
reprezinte personajele prin intermediul jocului. Astfel, povestea
„Fata babei şi fata moşneagului" a fost continuată de copii prin
realizarea unor păpuşi din linguri de lemn, îmbrăcate În costume
populare. Pe o siluetă umană realizată din hârtie, micuţii au colorat
piesele specifice costumului popular pentru fată, respectiv băiat şi
apoi le-au decorat, creând modele originale. Lingura a prins ş1 ea
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formă umană prin desenarea fizionomiei şi lipirea unor fire de lână
pentru simularea părului.
În basmele populare româneşti precum „Prâslea cel voinic şi
merele de aur" sau „Greuceanu" apar personaje fantastice - zmeii arma lor preferată fiind buzduganul, sabia sau biciul. Asemenea
obiecte, evident cu valoare patrimonială, se regăsesc printre
exponatele muzeului.

Proiect educaţional „Ora de poveste"

Proiect ,,Sarea în bucate"
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am îndemnat micii ascultători să le caute
aceasta detenninând vizitatorul să studieze
amănunţit expunerea muzeală. Poveştile versificate precU1Il
„Motănaşul şchiop" au fost urmate de activităţi practice menite să
stimuleze gândirea, imaginaţia şi creativitatea copiilor de vârstă mică.
Pe o coală de hârtie pe care era trasat conturul unei pisici, ei
au decupat, au colorat şi au lipit părţile componente, construind
astfel un port-creion amuzant. Basmul „Sarea În bucate" s-a bucurat
de un succes deosebit pentru că, la finalul poveştii, copiii s-au jucat
de-a brutarul şi au Învăţat CU1Il se face o pâine. Aşa ei au descoperit
de unde provine bobul de grâu şi cU1Il se macină (au fost conduşi
prin sălile muzeului pentru a vedea o râşniţă din perioada romană),
au Învăţat unităţile de măsură pentru a cântări făina, au amestecat
ingredientele necesare şi au frământat aluatul.
Activităţile educative desfăşurate la muzeu au fost legate şi de
anll1Ilite sărbători calendaristice şi obiceiuri populare de peste an.
Astfel că, la 24 iunie când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan de vară,
copiii au ascultat povestea ,,Într-o noapte fermecată. Noaptea de
Sânziene".
La

prin
mai

sfârşitul poveştii,

sălile expoziţionale,

Confecţionare păpuşi

din linguri de lemn
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Am vorbit despre plante, despre zâne, despre ursitoare după
care, prin intermediul jocului de rol, am realizat o scenetă unde
fiecare copil reprezenta o floare printre zâmbetele pământului.
În mod obişnuit, muzeele sunt locuri liniştite unde oamenii nu
se aşteaptă să găsească un cadru animat al povestirii. Iată că, în
această vară, la Muzeul de Istorie a apărut elementul surpriză. „Ora
de poveste" a fost apreciată de public pentru că a adus râsetele
copiilor, veselie, muzică şi un spirit nou care a însufleţit sălile
monumentale ale muzeului.
Programul a devenit o experienţă complet captivantă ce a
permis copiilor să pătrundă în lumea poveştilor şi să joace un rol
activ în formarea propriului lor proces de învăţare.
Programul a sprijinit învăţarea formală a copiilor şi, în acelaşi
timp, le-a oferit un prilej favorabil să socializeze şi să se bucure de
timpul lor liber.
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Muzeul Municipal Mediaş
şi proiectul „Micii cercetători"
Diana MACARIE
Viorel ŞTEFU
Muzeul Municipal

Mediaş

Spune-mi şi o să uit
amintesc
Implică-mă şi am să-mi amintesc!
(Proverb chinezesc)

Arată-mi şi s-ar putea să-mi

Verbele a spune şi a arăta erau, În mare, definitorii pentru
atitudinea specialiştilor din muzee faţă de publicul vizitator,
până acum cinci-şase ani. Beneficiarii actului cultural nu aveau de
ales decât să asculte explicaţiile muzeografului în momentul
ghidajului, sau să asiste la proiecţii de diapozitive pe baza cărora
specialistul transmitea nişte informaţii, mai mult sau mai puţin,
interesante. Implicarea vizitatorului era aproape nulă şi uneori chiar
şi cea a muzeografului era foarte redusă, pentru că repetând aceleaşi
fraze pentru fiecare grup, ajungea să transmită informaţia aproape
mecanic şi după principiul „Mulţi văd, puţini pricep!".
O schimbare În ceea ce priveşte implicarea publicului În actul
muzeal şi diversificarea activităţilor a constituit-o, În cazul muzeului
din Mediaş, marcarea Zilei Internaţionale a Monumentelor şi
Siturilor, în data de 18 aprilie 2007. Respectivul proiect coordonat de
muzeograf Viorel Ştefu, având în echipă un referent, un conservator,
un arhitect şi un profesor de urbanism, s-a derulat În două etape: una
cognitivă şi alta artistică. Grupul ţintă a fost constituit de elevi
aparţinând grupelor de artă ale Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai
Eminescu" din Mediaş, care au descoperit, in situ, cu ajutorul
muzeografului, arhitectului (Mihaela Paul) şi profesorului de
urbanism (prof. dr. Michel Tănase) lucruri inedite referitoare la
poziţia şi
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monumentele arhitectonice din Mediaş. „Pelerinajul" citadin a
continuat cu un atelier În aer liber (în parcul din centrul vechi al
oraşului) unde micii artişti au realizat schiţe, planuri şi studii după
monumente. Acestea aveau să se concretizeze apoi în picturi reunite
Într-o expoziţie la muzeu, pentru ca apoi să se întoarcă în portofoliul
lor de artişti în devenirel.
După această primă experienţă, au urmat altele, dar marea
majoritate au avut ca punct de plecare şi motivaţie principală
marcarea unui eveniment sau a unei sărbători consacrate
(Dragobetele, Ziua Internaţională a Muzeelor2, Ziua Copilului,
Paştele, Crăciunul etc.). Aducerea în prim-plan a omului, cercetătorul
faţă În faţă cu beneficiarul, cel care oferă şi cel care primeşte, cu
aşteptările, Întrebările şi implicarea acestuia în activităţi culturaleducative s-a realizat odată cu implementarea proiectului „Noaptea
Cercetătorilor" şi la Muzeul Municipal Mediaş, în ultima zi de vineri
a lunii septembrie 2010. Elevi prezenţi la activităţile desfăşurate în
expozifiile muzeului, dar şi la atelierele organizate şi susţinute de
specialişti din muzeu sau participanţi într-un cadru informal la
jocurile organizate În curtea instituţiei, şi-au exprimat dorinţa de a
reveni în aceeaşi formulă.
Astfel la sfârşitul lunii următoare (24 septembrie 2010) a avut
loc prima Întâlnire cu elevii care au dorit să facă parte din grupul
micilor cercetători ai muzeului, fără ca proiectul care se întrevedea,
să fi fost redactat în forma uzuală şi să fi beneficiat de resurse
financiare pentru implementare. Abia la sfârşitul anului s-a redactat
proiectul intitulat „Micii cercetători" şi a fost depus împreună cu
celelalte propuneri de fmanţare la Consiliul Local Mediaş pentru anul
201 l.

Activitatea a fost repetată în 2009, cu acelaşi tip de grup ţintă doar că
monumenn1l sntdiat a fost Cetatea ţărănească de la Slimnic.
2
O activitate de menţionat ar fi ,,lv!uze11/ vine la tine' derulată în anul 2008, când
muzeografu s-au deplasat la Şcoala Specială, la asociaţiile pentru persoane cu
handicap din l\·Iediaş, la şcohle din comunele învecinate (Biertan, Brateiu,
Dârlos, Bazna) şi au prezentat sub forma unui tur virtual, bazat pe imagini
fotografice, oferta expoziţională a instituţiei.
1
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Scopul acestei activităţi educative a fost acela de a-i apropia
mai mult pe copii de muzeu şi de a face mai bine cunoscută instituţia
În rândul elevilor, dar şi a cadrelor didactice care îi însoţesc. Pentru
că proiectul s-a dorit a fi de lungă durată, adică din 15 ianuarie până
la 15 iunie 2011, obiectivele specifice stabilite au fost mai multe:
iniţierea în tainele arheologiei, modelarea unui vas şi a unui idol
eneolitic din lut de către fiecare participant, decorarea acestora prin
diferite tehnici, restaurarea unor piese ceramice, până la faza de
completare a lacunelor, efectuarea unor „cercetări" arheologice de
suprafaţă. Obiectivul pe termen lung pe care ni l-am dorit a fost
acela de a atrage noua generaţie spre munca de cercetare, conservare,
restaurare şi valorificare culturală a patrimoniului muzeal.
Grupul ţintă, care în acest caz s-a autopropus, a fost format
din 18 elevi de clasa a III-a care au hotărât de comun acord cu
institutorul să vină o dată pe lună, după orele de curs, la muzeu.
Ideea de mici cercetători şi dorinţa de a descoperi lucruri pe care un
vizitator obişnuit nu le vede, deci de a explora dincolo de ceea ce
este etalat în expoziţii, au fost motivaţiile care i-au mobilizat şi i-au
determinat să participe la acest proiect.
Temele principale de abordare au fost:
• Introducere în tainele arheologiei;
• Descoperiri arheologice din zona Mediaşului;
• Ceramica arheologică. Metode de confecţionare şi decorare;
• Olăritul tradiţional;
• Metode şi practici de restaurare;
• „Cercetări" arheologice de suprafaţă. Periegheză În aşezarea
hallstattiană de pe Dealul Cetăţii;
• Focul în preistorie. Tehnici de realizare.
Pentru Început micii cercetători au fost ini~aţi în tainele
arheologiei, cu ajutorul unei proiecţii intitulată Arheologia pentru toţi.
Cu această ocazie s-au familiarizat cu termeni specifici domeniului,
au aflat cum anume se face documentarea de birou şi apoi cercetarea
de teren, care sunt tipurile de prospecţiuni şi realizarea propriu-zisă a
unui şantier arheologic. În urma acestei prezentări, fiecare elev a
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început Întocmirea unui jurnal, care a fost completat pe parcursul
întregului proiect.
Ulterior, s-a trecut la o altă etapă intitulată Descoperă 6 milenii de
istorie - situri arheologice din zona Mediaşului. De această dată au avut
posibilitatea de a afla locurile din oraş şi împrejurimi În care s-au
făcut descoperiri arheologice, informaţii pe care le-au folosit mai
târziu la identificarea pieselor aflate în cadrul expoziţiei permanente
de istorie-arheologie. Pentru această „cercetare" au fost împărţiţi în
trei grupe având ca zone de interes siturile şi descoperirile de pe
Dealul Cetăţii, cartierul Gura Câmpului şi Baia de Nisip. Au avut la
dispozipe un aparat de fotografiat cu care au surprins piesele
identificate, realizând un portofoliu al grupei de cercetare. Pentru
îndeplinirea sarcinilor primite, activitatea pe grupe a fost stimulativă
generând o strădanie competitivă.
Datorită faptului că majoritatea materialelor identificate au
fost de natură ceramică, următoarea parte a proiectului a constat în a
afla informaţii despre când, cum şi cine realiza aceste vase şi modul de
descoperire. S-au vizionat în acest sens două filme documentare cu
durata de opt, respectiv şapte minute, realizate de specialişti ai
Institutului de Arheologie Sistemică din cadrul Universităţii „1
Decembrie 1918"1, în care temele principale au fost Olăritul tradiţional
şi Şantierul arheologit2. În acest fel, s-au punctat pentru început, etapele
parcurse în realizarea vaselor ceramice: pregătirea lutului, modelarea
la roată, tehnici şi tipuri de decor, uscarea şi arderea. Cunoştinţele
dobândite le-au folosit implicându-se În exerciţii practice de
observare şi recunoaştere a decorurilor de pe fragmente ceramice.
Au trecut apoi, la următorul nivel şi anume au fost puşi în postura
creatorului, a meşterului olar, moment foarte apreciat de către top
participanţii. Materialele necesare, lutul şi dotarea tehnică, roata

Fihnul docwnentar a fost realizat în cadrul proiectului cultural „Pe urmele
vechilor olari: relaţia dintre om şi ceramică t1z timpurile străvechi" finanţat prin
Administraţia Fondului Cultural Naţional, contract nr.42/29.05.2006 având ca
parteneri ISJ Alba şi DJCCPCN Alba.
2 Au fost prezentate imagini de pe şantierul arheologic de la Lumea Nouă, Alba
Iulia, campania 2006.
1
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olarului, şi le-au asigurat singuri, iar cei care nu au reuşit s-o facă, au
primit din partea muzeului pastă specială pentru modelaj sau au
utilizat plastilină.
Partea a doua a filmului a fost folosită ulterior pentru
familiarizarea cu următorul atelier la care au participat şi anume cel
de restaurare ceramică. Ca material didactic s-au folosit fragmente
ceramice fără valoare patrimonială şi fragmente obţinute din
spargerea unui vas ceramic, contemporan, donat special cu această
destinaţie.

:Micii cercetători au căutat să potrivească fragmentele ceramice
apoi le-au lipit între ele, următoarea fază de lucru - completarea cu
ghips - fiind abordată doar la nivel teoretic nu şi practic, datorită
timpului insuficientl. A urmat apoi o „cercetare" arheologică de
teren, realizată sub forma unei periegheze, situl ales În acest sens
fiind aşezarea fortificată hallstattiană de pe Dealul Cetăţii din Mediaş,
În care copiii, însoţiţi de cadrul didactic, muzeograf şi conservator,
au Încercat să se orienteze în teren cu ajutorul hărţilor primite de
fiecare în parte. Cu această ocazie şi-au reamintit cunoştinţele pe
care le-au dobândit la Întâlnirile anterioare, desfăşurate în muzeu şi
au adunat material ceramic obţinut În urma cercetării de suprafaţă.
Ultima întâlnire a avut loc în curtea muzeului şi a avut un
caracter non-formal iniţial, pentru că elevii au asistat la scurte
demonstraţii privind diferite tehnici de aprindere a focului în
preistorie, apoi caracterul informal a predominat, copiii fiind liberi să
alerge, să se joace sau să încerce tehnicile prezentate de către
arheolog. Ca o evaluare finală a muncii depuse, copiii şi-au prezentat
părinţilor lucrările realizate (vasele şi idolii antropomorfi) care au
fost expuse În muzeu, În cadrul unei mici expoziţii, urmând ca apoi
fiecare să ducă acasă obiectele modelate de el. De asemenea, toate
fotografiile făcute pe parcursul Întregului proiect sunt reunite Într-un
album foto În format digital, care va ajunge În posesia fiecărui
participant.
şi

1 Durata întâlnirilor a fost între 60-90 minute, excep~e făcând activităţile de
teren care au durat mai mult, iar frecvenţa de una/ două întâlniri lunare stabilite
de comun acord.
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Deşi în cadrul Muzeului Municipal Mediaş se resimte acut
lipsa personalului de specialitatet şi a unui spaţiu adecvat pentru
astfel de preocupări, la care se adaugă inexistenţa unui departament
special destinat organizării activităţilor educative, proiectul şi
implementarea acestuia au fost un succes, dacă ţinem cont şi de
faptul că a fost solicitată deja continuarea lui pentru perioada noului
an şcolar şi chiar de către mai multe cadre didactice.
Aşadar scopul a fost atins pentru că muzeul s-a dovedit a fi un
partener eficient în organizarea unor activităţi educative non-formale
apreciate de către participanţi, stimulând astfel interesul pentru
cunoştinţele transmise prin intermediul educaţiei formale.
Competenţele şi aptitudinile dezvoltate elevilor cu ocazia
acestor întâlniri cu specialişti ai muzeului au constat în consolidarea
capacităţii de lucru În echipă, creşterea responsabilităţii şi a
interesului acestora faţă de vestigiile trecutului, capacitatea de a
înţelege şi a utiliza termeni specifici cercetării arheologice şi
orientarea după hartă, deprinderea de noi abilităţi.
Dezvoltarea acestor competenţe este importantă pentru
formarea şi evoluţia viitoare a copiilor, iar accentul pus pe învăţarea
prin acfi.une, prin implicare personală voluntară face ca dobândirea
cunoştinţelor să se realizeze temeinic şi într-un mod plăcut.

Bibliografie:
Anneke van de Kieft, Diana Timmer, Educaţie Muzeală, în: Manual de
Management şi Educaţie Muzeală, Asociap.a muzeelor din Olanda,
Amsterdam, 2010.
Crenguţa Lăcrămioara Oprea, Valenţele jo1711ativ-educative ale metodelor
interactive, repere teoretice şi practice, în: Didactica Pro, Revistă de teorie şi
practică educaţională, Nr. 6 (22), 2003.
Octavia Costea, Contribuţia educaţiei nonformale la dezyoltarea competenţelor
de comunicare ale elevilor, ISE, Bucureşti, 2004.

1 În prezent, Muzeul Municipal Mediaş are angajaţi doar trei specialişti - doi
muzeografi şi un conservator.
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Atelier de

olărit

Atelier de restaurare ceramicii

71

Peneghezji pe Dealul Cetă,tii

Experimente
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Tabăra Experimentală

„Silex Tools"
de la Cremenea - Malu' Dinu Buzea (jud. Covasna)
Dr. Dan BUZEA
Alexandra CÎRLĂNESCU
Muzeul Naţional al

Carpaţilor Răsăriteni

Agenţia Naţională

Antidrog

Arheologia ultimilor ani, cu avantajul ei tehnologic a jucat şi
în continuare un rol important În înţelegerea modului de viaţă
al comunităţilor străvechi. Săpăturile şi experimentele arheologice
sunt doar câteva din metodele care au adus informaţii preţioase
despre începuturile umanităţii.
Pentru ca tinerii să cunoască mai multe despre „epoca pietrei"
(paleolitic) Într-un mod accesibil, precum şi despre valoarea sitului
de la Cremenea - Malu' Dinu Buzea, Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, în parteneriat cu Universitatea „Valahia" din Târgovişte,
Asociaţia Cultural Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni", Centrul de
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Covasna, Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae
Russu" (Sita Buzăului), a organizat În perioada 21-28 august 2011,
Tabăra Experimentală SILEX TOOLS.
Tabăra a fost concepută în sensul de a aduce, pe de o parte,
răspunsuri privind metodele de exploatare a silexului În preistorie,
prin experimente arheologice, iar, pe de altă parte, de a atrage tinerii,
devii, studenţii şi voluntarii, mai aproape de istorie şi arheologie,
prin activităţi interactive şi ateliere de lucru tematice.
Activităţile taberei au constat În: vizitarea şantierului
arheologic de la Cremenea - Malu' Dinu Buzea; experimente de
cioplire şi retuşare a uneltelor din silex; ateliere - „Epoca Pietre?',
„Săpături Arheologice" „Obiecte şi arme din silex!'; identificarea surselor
de silex din zonă; jocuri distractive În aer liber; foc de tabără etc.
joacă

73

La începutul taberei, partlClpanţii au vizitat situl arheologic
paleolitic de la Cremenea - Malu' Dinu Buzea, unde au putut
observa direct munca arheologilor şi unde au fost informaţi de către
lect. univ. dr. Marian Cosac cu privire la metodele moderne de
cercetare arheologică şi importanţa vestigiilor arheologice atribuite
paleoliticului superior, vechi de peste 10.000 de ani (Fig. 1/1-2).
Prezenţa comunităţilor umane din epoca de piatră în diferite
spaţii geografice se explică prin permanenta căutare a unui mediu
propice pentru un trai mai bun, în care apa, hrana ori materiile
prime, precum silexul, jaspul, opalul sau gresiile, atât de necesare
uneltelor, se găseau uşor. Depresiunea Întorsura Buzăului se bucură
de o bogată varietate de silex şi gresii, motiv pentru care a atras
comunitătile umane încă din paleolitic.
In cadrul activitătii de identzifttcare a surselor de silex din
Depresiunea Intorsura Buzăului, beneficiarii proiectului, coordonaţi
de lect. univ. dr. George Murătoreanu, au cercetat zona şi au reuşit
să identifice cele mai importante surse de silex de pe V alea
Chichirăului, Valea Cremenei şi Gâlma ,,În Roate" (Fig. 2/1-2).
Silexul este o rocă silicioasă foarte dură, de culoare cenuşie, gălbuie
sau brună, cunoscută în literatură sub numele de cremene. El se
prezintă sub forma unor noduli ce seamănă cu nişte pietre albe,
noduroase, însă, odată spart, arată asemenea unei sticle de culoare
neagră sau brună, dar cu o duritate mult mai mare. În zona
Depresiunii Întorsura Buzăului silexul poate fi găsit la suprafaţa
terenului sub forma nodulilor de dimensiuni mari (cu diametrul de 1030 cm) sau sub formă de plachete.
Una dintre cele mai captivante activităţi pentru participanţi a
fost experimentul de cioplire şi retuşare a uneltelor din silex (Fig. 3/1).
Beneficiarii proiectului au confecţionat în prima etapă, unelte şi
obiecte din sticlă (geam spart), prin cioplirea cu ajutorul
percutoarelor din corn de cerb. În a doua etapă (Fig. 3/2), au
prelucrat materia primă locală (silexu~ utilizând procedeul de
percuţie directă şi indirectă, în scopul obţinerii de unelte finite (lame,
vârfuri de săgeată etc.).
Chiar dacă această activitate a fost considerată de către
participanţii la tabără cea mai atrăgătoare, puţini au fost aceia care au
A

'

A

'
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reuşit să

realizeze unelte finite din sursa de silex locală. Toţii
au constatat că este nevoie de multe zile de lucru şi de
multă practică pentru a obţine unelte finite performante, similare cu
cele descoperite În timpul săpăturilor arheologice de la Cremenea Malu' Dinu Buzea.
Activităţile variate din proiect şi apelul la arheologia
experimentală au atras în tabără un număr de 23 de studenţi şi
voluntari din ţară, precum şi 22 de elevi de gimnaziu de la Şcoala cu
clasele I-VIII „Nicolae Russu" din Sita Buzăului, judeţul Covasna
(Fig. 4/1-2).
Ca urmare a aplicării testelor de evaluare a cunoştinţelor
iniţiale şi finale participanţilor, s-a putut observa că, În unna derulării
taberei, beneficiarii şi-au însuşit multe cunoştinţe legate de metodele
de exploatare şi utilizare a surselor de silex.
Faptul că tabăra a fost un real succes o dovedesc şi impresiile
elevilor, studenţilor şi voluntarilor participanţi. Majoritatea lor au
apreciat ca preferate atelierele „Săpături Arheologice' şi „Obiecte şi arme
din silex' (Fig. 5/1-3).
La întrebarea Ce ai învăţat în tabără? majoritatea participanţilor
au răspuns că În tabără au Învăţat să identifice silexul la suprafaţa
terenului, informaţii despre silex, multe lucruri noi, cum se foloseau
armele din silex, În ce constă munca arheologilor şi istoria exploatării
silexului de la Cremenea (Fig. 6/1-3).
participanţii
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Fig. 1 1-2,

Vi~tarea

sitului de la Cremenea - Malu' Dinu Buzea,judeţul Covasna
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Fig. 2 1-2, Identificarea surselor de silex din zona Depresiunii Întorsura Buzjiului
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Fig. 3 1-2, Atelierul „Obiecte şi arme din silex"
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Fig. 4 1, Atelierul ,,E.poca Pietrei':· 2, Atelier de geologie
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Fig. 5 1-3, Evaluarea iniţială a beneficiarilor

3
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Fig. 6 1, Beneficiarii proiectului ,Silex Tools" - fotografie de grup; 2, Lecţie deschisă prezentarea descopen"rilor arheologice de fa Cremenea - Malu' Dinu Buz.ea; 3, Festivitatea
de premiere a voluntarikJr şi organizatorikJr
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Muzeul vine la tine!
Marinela Loredana BARNA
Muzeul „Casa Mureşenilor"

Braşov

În ultimii şase ani Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov a oferit
publicului şcolar din municipiul Braşov programe de pedagogie
muzeală care s-au bucurat de succes, experienţa din anii precedenţi
arătând că realizarea de astfel de programe educaţionale şi de ateliere
practice creşte mai mult interesul copiilor faţă de muzeu.
5 din cele 7 programe educaţionale permanente ale muzeului
au fost itinerate În judeful. Braşov anul trecut în cadrul proiectului
„Muzeul vine la tine!".
În perioada 1 august - 15 noiembrie 2010 Muzeul „Casa
Mureşenilor" Braşov, alături de partenerul său, Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Braşov, a desfăşurat proiectul „Muzeul vine la tine!",
de către Administratia Fondului Cultural National în
P roiect finantat
'
'
"'
,..
cadrul liniei de finanţare Proiecte culturale, 2010. ln calitate de
membru al echipei de proiect m-am ocupat de coordonarea
progra~elor de educaţie muzeală.
ln conformitate cu priorităţile europene ale anului 2010, an
dedicat şi promovării incluziunii sociale şi facilitării accesului la
cultură, proiectul a creat punţi între cultură şi educaţie, între cultură
şi tineret încurajând cultura în zone în care este subreprezentată ca
producţie şi acces. Acest proiect a urmărit creşterea gradului de
cultură generală la tânăra generaţie din mediul rural al judeţului
Braşov. Totodată s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor profesorilor în
domeniul metodelor nonformale de lucru cu elevii şi a interesului
celor implicaţi în procesul educaţional pentru metode alternative de
Învăţare.
Specialiştii

muzeului au desfăşurat în cadrul proiectului
programe de pedagogie: Să citim ziarul străbunicilor!, Istoria
costumului în secolul al XIX-iea, Copiii restauratori şi conseroatori,

următoarele
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Comunicare şi creativitate, Vino să cunoşti braşovenii de altădată! În şcolile
din Dră~ş, Homorod, Ungra, Poiana Mărului, Teliu - judeţul
Braşov. ln cele 5 localităţi vizate de proiect oferta educaţională este
una de tip monocolor şi se reduce exclusiv la sistemul public de
Învăţământ. Din acest punct de vedere am considerat că deplasarea
unui produs educaţional din mediul urban în mediul rural ar
constitui În sine un eveniment ieşit din comun, fiind o experienţă
deosebită pentru tinerii din mediul rural al judeţului Braşov.
Localităţile alese, prin amplasarea lor, au creat un cerc în jurul
municipiului Braşov. Localitatea Homorod este situată la 35 km de
municipiul Sighişoara şi 65 km de municipiul Braşov. Ungra este o
localitate situată În nordul judeţului Braşov, la 9 km de oraşul Rupea
şi la 62 km de oraşul Braşov. Drăguşul este o localitate din
Depresiunea Făgăraşului, amplasată la 24 de km vest de municipiul
Făgăraş şi la 8 km est de oraşul Victoria. Comuna Poiana Mărului
este situată în partea de sud-vest a judeţului Braşov, În zona
submontană. Teliu este o comună situată pe drumul Braşov-Buzău,
În partea de sud-est a judeţului, la 25 km distanţă de oraşul reşedinţă
de judeţ.
Noutatea pe care a adus-o proiectul a constat În faptul că a
fost o premieră În realizarea de programe de educaţie culturală
pentru tineri din mediul rural care au şanse mai puţine de a accede la
acest gen de infonnare. În cadrul fiecăreia din cele 5 programe
educaţionale au fost folosite metode educative diferite faţă de cele
obişnuite din cadrul şcolii: prelegerea interactivă, demonstraţia,
lucrul În grup, Învăţarea dinamica - learn lry doing, Învăţare prin joc.
Astfel, în perioada 4 octombrie - 1 noiembrie 2010, timp de 5
săptămâni, În fiecare zi de luni, 5 specialişti din cadrul Muzeului
„Casa Mureşenilor" Braşov s-au deplasat în localităţile mai sus
menţionate. 250 de elevi au fost beneficiari direcţi a 25 de sesiuni de
programe educaţionale desfăşurate În 5 şcoli.
În săptămâna premergătoare venirii reprezentanţilor muzeului
la unităţile şcolare s-au transmis prin poştă pliantele de promovare şi
bannerul proiectului. Pliantele au fost distribuite elevilor pentru a fi
infonnaţi cu privire la proiectul nostru. Şcolile au asigurat expunerea
bannerului în ziua programată.
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Şcoala Generală Homorod

Calendarul deplasărilor în judeţ a fost următorul: 4 octombrie
2010 - Şcoala Generală Homorod, 11 octombrie 2010 - Şcoala
Generală Ungra, 18 octombrie 2010 - Şcoala Generală Drăguş, 25
octombrie 2010 - Şcoala Generală Poiana Mărului şi 1 noiembrie
2010 - Şcoala Generală Teliu.
Programul Copiii restauratori şi conseroatori a fost susţinut de
către Lorena Domocoş, conservator. Copii au învăţat de ce se
Învechesc cărţile, cuni se pot păstra, cuni se mânuiesc şi cuni se
repară. În cadrul atelierului elevii clasei a IV-a, beneficiari ai
proiectului, au deteriorat facsimile ale unor documente de secol XIX
din Arhiva Mureşenilor, iar cu ajutorul aracetului şi a pensulelor leau restaurat.
Programul Vino să cunoşti braşovenii de altădată! a fost susţinut de
către Ovidiu Savu, muzeograf/ şef secţie istorie. Elevii clasei a V-a,
beneficiari ai proiectului, au fost familiarizaţi cu istoria familiei
Mureşianu, familie cu reprezentanţi de seamă În viaţa culturală şi
politică a Transilvaniei în secolele XIX şi XX.
Programul Istoria costumului în secolul al XIX-iea a fost susţinut
de către Valer Rus, muzeograf/ director. Au fost prezentate şase
capitole din istoria vestimentaţiei: costume feminine, costume
bărbăteşti, pălării, accesorii, coafuri, viaţă socială. Elevii clasei a VI-a,
beneficiari ai proiectului, au realizat în partea practică a programului
educaţional propriile costume ajutându-se de hârtie de împachetat,
hârtie creponată, capse şi scotch.

84

Copiii restauratori şi conseroatori

În cadrul programului Să citim ziarul străbunicilor!, susţinut de
Marinela Loredana Bama, muzeograf, elevii clasei a VII-a,
beneficiari ai proiectului, au transcris cu caractere latine şi În limbaj
contemporan articole de presă apărute În primul ziar politic al
românilor ardeleni „Gazeta de Transilvania", ziar ce apărea în anul
1838 la Braşov.
Cel de al cincilea program Comunicare şi creativitate a fost
susţinut de către Simona Drăguşanu, muzeograf secţia literară
„Ştefan Baciu". Elevii clasei a VIII-a, beneficiari ai proiectului, au
realizat propriile poezii prin diverse modalităţi de scriere - dadaistă,
Haiku, combinări de sunete etc.
La finalul fiecărui program educaţional elevii au primit
diplome de participare.
Participarea la activităţile din cadrul atelierelor au fost evaluate
prin realizarea transcrierii articolelor din scriere cu caractere chirilice
În scriere cu caractere latine, realizarea costumelor de epocă,
restaurarea documentelor, scrierea poeziilor şi completarea
chestionarelor, consemnate prin _martor foto şi video.
Gradul de însuşire a cunoştinţelor a fost evaluat prin
completarea de către elevii participanţi a fişelor de evaluare iniţială şi
către

finală.
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Istoria costumului În secolul al XIX-iea

Să

citim ziarul străbunici/or!

Făcând o interpretare a fişelor de evaluare ce au fost
completate de către elevii beneficiari ai proiectului „Muzeul vine la
tine!" am observat că aceştia cunoşteau într-o mică măsură
subiectele prezentate de către specialiştii muzeului. Deţineau
informaţii de interes general, cum ar fi: rolul muzeului în societate,
monumentele din centrul istoric al Braşovului, suporturile de scris şi
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instrumentele de scris, alfabetul chirilic. Din FEi (fişele de evaluare
iniţială) a reieşit un procent de cunoştinţe de 42,5%.
După participarea la programele de educaţie alternativă a
rezultat un procent de cunoştinţe de 80,2%. Cel mai spectaculos
rezultat s-a înregistrat În cadrul programului de educaţie muzeală
Istoria costumului în secolul ai XIX-iea, unde s-a consemnat o diferenţă
foarte mare Între cele două evaluări, subiectul fiind necunoscut
iniţial. Anterior efectuării deplasărilor În judeţ specialiştii muzeului
s-au documentat În vederea redactării caietului de educaţie
alternativă. Acest caiet cuprinde 5 capitole corespunzătoare celor 5
programe, fiind un suport de curs structurat pe 2 părţi: o parte
teoretică şi o descriere a exerciţiului practic.
Cadrele didactice din cele 5 şcoli, beneficiari indirecţi ai
proiectului, au văzut puse În practică metode educaţionale, au
observat tehnicile de predare a unor mici fragmente de istorie, pe tot
parcursul programelor. Baza materială a şcolilor s-a îmbogăţit cu
materiale didactice noi care vor putea fi refolosite de către profesori
- caiete de lucru şi CD cu prezentări power-point (aspectele
teoretice) create În cadrul acestui program.
Promovarea proiectului s-a făcut prin postarea anunţurilor şi
datelor privitoare la proiect pe site-ul Muzeului „Casa Mureşenilor"
Braşov www.muzeulmuresenilor.ro şi pe site-ul partenerului
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov www.isjbrasov.ro.
Un alt mijloc de promovare şi comunicare a proiectului a fost
jurnalul on-line - web-log, www.muzeulvinelatine.blogspot.com care
a putut fi accesat de către beneficiari, parteneri ai proiectului şi de
mass-media.
„Muzeul vine la tine!" a fost un proiect pilot, urmând ca În
anii următori mai mulţi elevi din şcolile generale din judeţul Braşov,
altele decât cele din oraşe şi municipii, să beneficieze de programele
educaţionale susţinute de specialiştii Muzeului „Casa Mureşenilor"
Braşov. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov a promovat
proiectul ca exemplu de bună practică în alte şcoli din judeţ,
menţionând disponibilitatea muzeului de a desfăşura aceste
programe şi contra cost.

87

Proiectul educaţional „Secretele Muzeului de Istorie
a Farmaciei" din Sibiu
Ana-Maria

MESAROŞ

Muzeul Naţional Brukenthal- Muzeul de Istorie a Fannaciei

Introducere
Prin intermediul obiectelor aflate în patrimoniul Muzeului de
Istorie a Farmaciei din Sibiu poate fi trasată linia evolutivă a tehnicii
farmaceutice pe parcursul a patru secole, începând cu secolul al
XVI-lea până în secolul al XIX-lea. Colecţia muzeului include
numeroase obiecte şi dispozitive, care ilustrează complexitatea
proceselor de elaborare a medicamentelor şi evoluţia acestora în
strânsă concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnicii fannaceutice,
pornind de la tehnici rudimentare de realizare a remediilor, cu
ajutorul preselor de lemn manuale, a mojarelor de piatră, până la
instrumente de laborator mai evoluate.
Înfiinţarea muzeului la Sibiu nu este Întâmplătoare. La
iniţiativa inaugurării muzeului la Sibiu au concurat principalele două
motive: faptul că în acest oraş a funcţionat prima farmacie atestată
documentar pe teritoriul ţării noastre în anul 1494 precum şi bogata
tradiţie a activităţii farmaceutice în această zonă.
Clădirea care adăposteşte astăzi muzeul este un monument
istoric de arhitectură, datând din anul 1568 şi prezentând numeroase
elemente gotice şi renascentiste. Motivul pentru care muzeul a fost
inaugurat în această clădire este acela că aici a funcţionat una dintre
cele mai vechi farmacii sibiene, a treia în ordine cronologică
înfiinţată în jurul anului 1600, denumită „La Ursul Negru".
Expoziţia de bază a muzeului, în ansamblul său, este parcă
ruptă din paginile de istorie, pentru mulţi farmacişti o vizită în
muzeu este precum o călătorie în timp. Dacă astăzi, considerăm
farmaciile ca nişte medii reci, sterile, primul lucru care impresionează
vizitatorul la intrarea în Muzeu este căldura şi atmosfera plăcută a
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farmaciilor

secolelor XVIII-XIX. Pe rafturile mobilierului
la Viena în anul 1902 sunt expuse, după decorul şi
specificul farmaciilor acelor timpuri, recipiente din lemn, ceramică,
faianţă, porţelan, sticlă, iar pe masa de receptură se pot observa
adevărate simboluri ale practicii farmaceutice şi anume mojare din
bronz sau fontă, balanţe şi greutăţi În sistem vienez.
Obiective generale
Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu a fost inaugurat
publicului în 1972 dar, din păcate, datorită profilului şi a poziţiei sale,
foarte puţini membrii ai comunităţii locale ştiu de existenţa acestuia.
Astfel, unul dintre obiectivele acestui proiect educaţional a fost
promovarea muzeului.
Conştientizarea publicului cu privire la rolul medicamentelor,
al farmaciilor şi farmaciştilor, din cele mai vechi timpuri şi până În
prezent, a fost un alt obiectiv al acestui proiect educaţional.
Farmaciile sunt percepute, actual, doar ca locuri de unde putem
procura medicamente. În trecut, farmaciile erau adevărate
laboratoare, În care farmacistul ducea o luptă asiduă împotriva
afecţiunilor umane. Dacă În trecut medicamentele erau pentru mulţi
un lux, cu trecerea timpului medicamentul a primit un dublu rol:
acela de a fi factor de sănătate şi bun de consum, fapt care a antrenat
liberalizarea accesului la medicamente, rezultând sistemul
automedicaţiei. Consumul de medicamente, cu sau fără reţetă, a
crescut alarmant În societatea actuală, iar automedicaţia a devenit
pentru mulţi români un obicei. Unul dintre mesajele activităţilor
desfăşurate În
cadrul proiectului este legat de pericolele
automedicaţiei şi rolul farmacistului ca educator al pacientului în
perioada medicaţiei.
Poluarea, incidenţa bolilor transmisibile, lipsa educaţiei
sanitare sunt elemente negative cu care tânăra generaţie se confruntă
astăzi. Când spunem mediu steril, igienic, ne putem imagina o
farmacie. Temele propuse vin În Întâmpinarea acestor probleme şi
contribuie la introducerea unor noţiuni elementare de igienă.
Medicamentele, pe care le utilizăm noi astăzi, au În urmă, pe
lângă istoria lor individuală, un trecut îndelungat cât Însăşi istoria
umanităţii. Devenirea lor de-a lungul timpului, de la formulele
confecţionat
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menţionate

în scrierile antice până la cele actuale, reflectă totodată
expresia progresului ştiinţei şi tehnicii. Muzeul de Istorie a Farmaciei
din Sibiu, prin bogăţia patrimoniului său, oferă elevilor ocazia unică
de a fi martorii a secole de evoluţie şi dezvoltare.
Etapele proiectului
Proiectul educaţional a debutat în anul 2009 fiind inclus în
Programul de Pedagogie Muzeală „Descoperind Muzeul" (Muzeul
Naţional Brukenthal Sibiu) şi a presupus parcurgerea unnătoarelor
etape:

1. Stabilirea temelor abordate
La prima vedere, noţiunea de istorie a farmaciei este
complexă, variată, nu este adecvată tuturor categoriilor de vârstă,
profesie sau mediu de provenienţă. În urma realizării ghidajelor
tematice în muzeu, în faţa unui public variat, de toate vârstele, am
reuşit să identificăm acele elemente ale expoziţiei care atrag interesul
vizitatorilor. Unicitatea obiectelor din cadrul inventarului, simplitatea
utilizării lor, ne permit transmiterea unor noţiuni din domenii variate
precum botanică, anatomie, chimie, mineralogie, farmacologie,
pornind de la noţiuni simple până la cele complexe sau chiar
profesionale.
Astfel, pornind de la patrimoniul muzeal disponibil şi
comparând domeniile arilor curriculare şcolare am dezvoltat o serie
de teme. În programa şcolară Cunoaşterea mediului pentru clasele I-II,
programă editată În 2003 şi încă în vigoare în momentul demarării
proiectului, se afla şi Educaţia pentru sănătate care presupune ca elevul
la terminarea celor doi ani să cunoască noţiuni elementare legate de
igiena corpului, igiena alimentaţiei, igiena locuinţei şi a clasei,
programul zilnic al unui şcolar.
Exemple de teme educaţionale propuse elevilor din ciclul
primar şi obiectivele unnărite:
Corpul meu - să recunoască părţile componente ale corpului uman, să
înţeleagă importanţa organelor interne, să utilizeze termeni simpli de
anatomie;
Simţurile - să recunoască organele de simt, să recunoască funcţiile
organelor de simţ, să înţeleagă importanţa organelor de simţ;
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Igiena. Prietena noastră - să dobândească reguli simple de igienă, să
realizeze importanţa igienei personale, să Înţeleagă că igiena atrage
sănătatea;

Doctorul şi farmacistul Prietenii noştri - să înţeleagă că doctorul este
prietenul copiilor, el îi ajută să fie sănătoşi;
Microbii sau duşmanii sănătăţii - să cunoască noţiunea de microb, să
înveţe cum să se ferească de contactarea microbilor, să realizeze că
păstrarea igienei personale îndepărtează microbii şi implicit bolile;
Fructele şi legumele, izvor de sănătate - să realizeze că atât fructele cât şi
legumele asigură o dezvoltare armonioasă a organismului şi păstrează
sănătatea, să cunoască noţiunea de „vitamină" şi să ştie de unde le
pot extrage;
Albinele şi comoara din stup - să ştie că mierea de albine, precum şi alte
produse apicole sunt folosite şi ca medicamente, iar mierea de
albine, utilizată raţional, este izvor de sănătate;
Prietenele mele, plantele medicinale - să se familiarizeze cu unele
caracteristici şi proprietăţi ale plantelor medicinale, cu modul lor de
culegere, conservare şi utilizare, să înveţe că plantele medicinale pot
ameliora unele boli.
O activitate În cadrul muzeului a presupus vizitarea ghidată a
Muzeului de Istorie a Farmaciei, ghidajul fiind adresat categoriei de
vârstă, atractiv şi evidenţiind acele obiecte care se pretau temei alese.
Clasele care au optat pentru aprofundarea noţiunilor au participat la
o prezentare power-point desfăşurată În incinta Muzeului de Istorie
Naturală din Sibiu, sala multimedia.
Pentru ciclul secundar inferior şi superior temele propuse au
fost diversificate, încercând să atragem atenţia şi În acelaşi timp să
păstrăm interesul elevilor, cu scopul de a contribui la dezvoltarea
bagajului de cunoştinţe generale ale acestora:
Plantele panaceu - Presupune identificarea plantelor utilizate în
farmacie, modul de utilizare a acestora, prepararea lor cu ajutorul
ghidajului expoziţiei generale care cuprinde numeroase exemple de
flacoane şi recipiente cu astfel de remedii, legendele româneşti În
ceea ce privesc plantele. Numai colecţia de borcane farmaceutice din
lemn datate secolul al XVIII-lea, prezintă 679 produse de origine
vegetală sub diferite forme. Impresionant este faptul că unele dintre
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borcanele de lemn, atât din secolul al XVIII-lea, cât şi din secolul al
XIX-lea, conţin resturi din produsele medicamentoase originale.
Sănătatea într-un flacon - Plecând de la aspectul etichetelor, forma
recipientelor, flacoane etichetate prezente În expoziţia permanentă a
Muzeului de Istorie a Farmaciei propunem copiilor, după ghidajele
de specialitate sa-ş1 imagineze etichete şi rec1p1ente pentru
preparatele farmaceutice. Primeşte reţeta unui medicament pe bază
de plante, i se spune la ce folosea ca apoi elevul să îşi imagineze cum
ar realiza el flaconul şi eticheta, formulând astfel importanţa
etichetelor şi a prospectelor farmaceutice, a respectării indicaţilor
incluse în acestea în momentul unui tratament medicamentos.
Toxic în natură fi medicamentaţie - În colecţia Muzeului de Istorie a
Farmaciei există nwneroase substanţe toxice care au fost utilizate în
prepararea medicamentelor. Ne-am propus prezentarea preparatelor
şi a calităţilor duale a acestora în lwnea vie. Este subliniată
toxicitatea a nwneroase medicamente şi pericolele automedicaţiei.
Remedii farmaceutice de origine animalieră - No ţi.unea de remediu şi
descriere succintă a tipurilor de remedii pe baza materialului
muzeografic ce au la bază extracte din diferite glande ale animalelor,
grăsime animalieră, scheletul lor. Praful de gândăcei, praful din
coame de cerb, remediile din oase de sepie, pulberea de corali sau
burete-de-mare şi soluţii din veninuri de şerpi, cu siguranţă
captivează atenţia elevilor.
Parfum - Istoricul parfumului, identificarea noţiunilor de bază în
parfumerie, care sunt substanţele utilizate, modul de preparare a
parfumului în trecut, Aromoterapia sau tratamentul prin parfwn,
indiferent de vârstă această temă fascinează auditorul.
2. Promovarea proiectului
După stabilirea temelor, proiectul a fost promovat pe pagina
de internet a Muzeului Naţional Brukenthal, pe blogul Muzeului de
Istorie Naturală şi prin trimiterea proiectului, în format electronic,
tuturor şcohlor din Sibiu.
Clasele doritoare să participe s-au înscris prin email existând
astfel un calendar al activităţilor coordonat de către muzeograful
responsabil din cadrul Muzeului de Istorie Naturală.
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Rezultate

În intervalul 2009-2010 au avut loc 21 de activităţi. pentru
ciclul secundar superior, la care au participat 416 elevi şi 15 activităţi.
pentru ciclul primar şi secundar inferior, la care au luat parte 327
elevi. În cadrul proiectului au fost implicate următoarele instituţii de
Învăţământ de pe raza judeţului Sibiu: Colegiul „Gheorghe Lazăr",
Şcoala Generală numărul 8, Şcoala Generală numărul 4, Colegiul
„Andrei Şaguna", Şcoala Generală numărul 18 şi Şcoala Generală
din Ocna Sibiului.
În anul şcolar 2010-2011 s-au desfăşurat 12 activităţi. pentru
ciclul primar şi secundar inferior, la care au participat 314 elevi şi 14
activităţi. pentru ciclul secundar superior la care au luat parte 226 de
elevi, reprezentând următoarele instituţii educaţionale din Sibiu:
Şcoala Generală numărul 18, Colegiul „Octavian Goga", Colegiul
„Terezianum", Şcoala Generală numărul 8, Colegiul „Gheorghe
Lazăr".
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Fig. 1 Numărulparticipanţilor la activităţi
pe parcursul a doi ani şcolari

Proiectul educaţional „Secretele Muzeului de Istorie a
Farmaciei" se va desfăşura şi pe durata anului şcolar 2011-2012 ca
urmare a rezultatelor pozitive din anii precedenţi., astfel: anul şcolar
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2009-2010 a debutat cu 36 de activităţi la care au luat parte 7 43 de
elevi, comparativ cu anul şcolar 2010-2011 când cele 26 de activităţi
au fost frecventate de 540 de elevi.
Se observă o scădere a numărului de elevi participanţi de la un
an şcolar la altul (Fig. 1), dar diferenţa dintre numărul de activităţi
este minoră (10 activităţi) şi de asemenea din experienţa anului şcolar
2009-2010 spaţiul afectat muzeului nu permite un număr mare de
elevi la o activitate educatională.
,
Contribuţiile proiectului
Temele din cadrul proiectului sunt interconectate, de exemplu
informaţiile dobândite în cadrul temei pentru ciclul primar Corpul
meu sunt esenţiale pentru continuitatea activităţilor din cadrul
temelor Simţurile şi Igiena. Prietena noastră care la rândul ei este
condiţionată de tema Microbii sau duşmanii sănătăţii. Astfel, fiecare
clasă participantă este încurajată să aprofundeze noţiunile prezentate
anterior sau să se pregătească pentru tema din acea zi. De cele mai
multe ori, clasele vin la muzeu după ce la şcoală au parcurs din aria
curriculară noţiunile elementare, iar la muzeu aceste noţiuni simple
sunt aerofundate, exemplificate pe înţelesul elevilor.
lnvăţarea la muzeu presupune ca elevul să fie mereu atent, să
observe obiectele ce îl înconjoară, ghidajul având continuitate, el
trebuie să memoreze o parte din informaţia furnizată de muzeograf,
informaţie care îl ajută să înţeleagă celelalte elemente prezentate.
Aceste activităţi cognitive nu sunt posibile fără implicarea activă a
elevului, care pune întrebări, îşi manifestă curiozitatea, făcând
conexiuni cu noţiuni deja cunoscute. De exemplu, mulţi dintre ei nu
ştiu de ce la intrarea în unele farmacii actuale există un simbol şi
anume paharul pe care se urcă un şarpe, răspunsul venind de la
muzeu unde au putut admira un bust al zeiţei Hygeia, zeiţa sănătăţii
şi curăţeniei, fiica zeului medicinii Asclepius, de la numele ei provine
termenul de „igienă", iar simbolul ei era paharul înconjurat de şarpe.
Un alt exemplu este faptul că în momentul în care ai păşit în
muzeul nostru, eşti transpus în farmacia secolului al XVIII-lea, în
vechea farmacie particulară „La Ursul Negru", iar elevii, inconştient,
compară farmacia actuală cu cea din trecut şi se întreabă de ce
medicamentele erau păstrate în borcane de lemn şi ceramică, de ce
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plantele erau surse principale pentru remedii, cum cântăreau ei
medicamentele, cum le preparau dacă nu le primeau gata ambalate
de la fabrică, de ce pe sertare sunt scrise numele unor animale şi oare
azi noi mai folosim substanţe de origine animală? Toate aceste
Întrebări îi îndeamnă să cerceteze pe cont propriu după ce părăsesc
muzeul, dezvoltă noi subiecte de conversaţie În colectivul lor.
Mulţi dintre elevi privesc cu alţi ochi meseria de farmacist,
după o vizită la muzeu. Dacă înainte ei considerau că farmacistul
este un simplu vânzător de medicarriente acum el a devenit un om
de ştiinţă, În urma descoperirii la muzeu a lucrărilor ştiinţifice de
botanică, mineralogie, chimie, farmacopei şi dicţionare explicative.
Ei percep importanţa studiului, necesitatea dezvoltării individuale
din punct de vedere intelectual.
Elevii Învaţă În cadrul activităţilor educaţionale că sănătatea
este darul naturii atunci când ne naştem, iar datoria noastră este de a
o conserva. Totul este toxic doar doza face diferenţa (Paracelsus), aceasta
este lecţia, Într-o frază, pe care copiii o aud de la prima oră În cadrul
muzeului, pentru ca ei să înţeleagă pericolele automedicaţiei, o
problemă gravă a zilelor noastre.
Îmbinând noţiuni de istoria farmaciei, cu elemente de cultură
generală, jocuri şi chiar activităţi (microscop, măsurarea cu cilindrul
gradat, cântărirea, pipetarea) activităţile desfăşurate în cadrul
muzeului sunt unice.
Piesele pe care copiii le admiră provin de le peste 70 de
farmacii, oficii farmaceutice, instituţii medicale aflate În 32 de
localităţi de pe Întreg cuprinsul ţării, dar şi prin donaţiile persoanelor
particulare. Sursele originare ale acestor preparate medicamentoase,
ustensile, recipiente, cărţi şi documente istorice sunt centre renumite
ale Europei precum: Viena, Dresda, Leipzig, Berlin, Budapesta,
Stuttgart, Londra, Paris, transformând muzeul Într-un mediu
ştiinţific multicultural.
Un alt efect pozitiv al acestui proiect a fost introducerea
Muzeului de Istorie a Farmaciei În atenţia publicului sibian care, de
cele mai multe ori nu ştia de existenţa lui sau locaţia În care se află,
deşi muzeul a fost deschis publicului încă din 1972. Copii care au
luat parte la una sau mai multe activităţi desfăşurate aici s-au Întors
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cu părinţii lor care au beneficiat de un ghidaj special din partea
elevului.
Învăţătoarele şi profesoarele, pornind de la subiectele
abordate, au propus teme noi, pe care le vom introduce În proiect,
astfel s-a creat o cale de comunicare muzeograf - cadru didactic.
Deşi ponderea cea mai mare o au elevii ciclului secundar superior
numărul de elevi din ciclul primar a fost semnificativ, iar faptul că
aceleaşi clase au optat pentru minim trei teme, frecventând regulat
muzeul, denotă accesibilitatea temelor propuse. De asemenea,
Învăţătoarele au dorit ca elevii să asiste la teme precum Toxic în natură
şi medicamentaţie, Remedii fa1711aceutice de origine animalieră chiar dacă
aceste teme se adresau ciclului secundar superior.
Neaşteptate au fost reacţiile cadrelor didactice care ar dori să
participe la un proiect educaţional similar, dar adresat categoriei lor
de vârstă, respectiv seminarii cu teme de actualitate din domeniul
sanitar, seminarii sustinute de cadre specializate.
Io concluzie, Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, este pe
placul tuturor categoriilor de vârstă, iar proiectele desfăşurate aici
pot fi inovative, stârnesc curiozitatea şi setea de cunoştinţe,
dezvoltând noi competenţe cheie, conştiinţa şi expresia culturală,
competenţe civile, competenţe interpersonale, interculturale şi
sociale.
A
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„Club muzeal1 pentru tineret în 2011 - între
experimentul unei şcoli de vară şi o experientă inedită
de comunicare - un montaj cultural-educativ al
Muzeului de Mineralogie Baia Mare"
Ciprian Petru

CRIŞAN

Muzeul de Mineralogie Baia Mare

În anul 2009, în urma prelucrării unui chestionar de vizitator,
aplicat pe diverse categorii de public care au vizitat planetariul din
Baia Mare, secţie a Muzeului de Mineralogie, cei mai mulţi dintre
respondenţi s-au ataşat, în ceea ce priveşte
diversificarea
programdor educaţionale, de ideea unui club muzeal, cu activitate În
perioada vacanţelor de vară.
Conceput ca o experienţă de comunicare Între publicul şcolar
şi specialiştii de la „Muzeul de Planete", cum a fost recent numit În
glumă, Planetariul nostru, datorită organizării sale pe principii
muzeale şi integrat unei structuri muzeistice cu un prestigiu
internaţional (Muzeul de Mineralogie Baia Mare), Clubul Micului
Astronom, aşa cum l-am numit, a debutat fericit În anul 2010, Însă
I Accepţiunea termenului de club asociat unei instituţii culturale, muzeistice în speţă presupune un
program instructiv educativ derulat într-o formulă specială, interactivă şi recreatid, iar tematica
abordată porneşte de la preocupările imediate şi interesul participanţilor. Scopul oricărui club
pentru pasionaţi este asocierea în jurul unor idei forţă, comunicarea şi împărtăşirea unor preocupări
comune, respectiv un spaţiu şi o comunitate de idei, o modalitate de petrecere a timpului liber.
Obiectivul Planetariului Baia Mare în organizarea şi găzduirea acestui club muzeal a fost acela de
a-i familiariza pe participanţi cu terminologia utilizată de astronomie, de a-i încuraja să comunice
liber în faţa unui public, de a-i obişnui să documenteze anumite teme sau subiecte şi apoi să le
dezbată singuri, de a organiza expoziţii şi a realiza jocuri interactive pornind de la ideea proprie, de
a le asigura o altemativ:l plăcută, instructiv!, de petrecere a timpului liber în vacanţa de vară.
Orientarea acestui tip de program nu atât către propagarea unui discurs muzeal fixat pe
patrimoniu, ci către identificarea surselor de cunoaştere intuitivă, cu metode atractive şi interactive
de învăţare, în spaţiul muzeal denotă caracterul experimental al acestui program de tip „club
muzeal" şi explică indirect de ce această formulă nu este uzitată prea mult în România (pe de altă
parte, strict în domeniul astronomiei, există multe asemenea cluburi, ca locuri de Învăţare şi
experimentare asociată).
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datorită programului special adaptat, din raţiuni administrative, cu
participare în zile de sfârşit de săptămână (în plină vacanţă),
participarea la activităţile clubului a fost mult sub aşteptările noastre.
Perspectiva oferită participanţilor de anul trecut a fost, de asemenea,
una destul de „seacă", în sensul în care noi am dorit să-i capacităm
pe micii astronomi doar În a putea realiza ghidaje alternative În
cupola planetariului, aşa cum face orice muzeograf de la Planetariul
Baia Mare.
Intenţia generării unor ghidaje alternative, susţinute de copii,
pentru copii, sau pentru vizite În familie, nu a fost una greşită,
pentru că limbajul, discursul şi chiar tematica minimală susţinută în
cadrul unei „reprezentaţii" la Planetariu, presupusă a oferi Ştiinţă şi
spectacol în acelaşi timp, are uneori, sau poate avea tehnicitatea,
rigoarea şi preţiozitatea ştiinţelor exacte, a matematicii, fizicii, dar şi a
domeniilor chimiei şi geologiei, depăşind potenţial capacitatea de
înţelegere a publicului sau generând un stres formal şi o tensionare a
comunicării dintre ghid şi public. Premisa este puţin forţată, pentru
că reprezentaţiile la planetariu sunt de cele mai multe ori interactive,
animaţiile vizuale oferite ca demonstraţie a fenomenelor de pe bolta
cerească, împreună cu vocea calmă şi gestica sugestivă a ghidului,
apelând la povestirea scurtă, ca metodă de realizare a empatiei cu
participanţii la „spectacol" (povestea inventării telescopului de nişte
copii, povestea primului om care a privit cerul cu un telescop,
povestea lumii aşa cum era concepută Într-un sistem geocentric cu
Pământul În centrul Universului, povestea câtorva personaje
mitologice ce personifică unele constelaţii ş.a.m.d.), explicarea şi
înţelegerea mecanicii cereşti, a diversităţii universului, de la
microcosm la macrocosm devine mult mai simplă şi mai atractivă, cu
atât mai mult cu cât acestea sunt închipuite ca un exerciţiu interactiv,
în care dialogul cu participanţii la ghidaj este activ, În măsura În care
şi publicul doreşte şi acceptă această participare.
Ani creionat, aşadar, contextul În care, În al doilea an, clubul
muzeal de la Planetariul Baia Mare a trebuit să se reinventeze,
oferind doritorilor o mult mai cuprinzătoare paletă de activităţi,
domenii de cunoaştere, zone de atracţie, jocuri - sau aplicaţii

98

interactive
ale
cunoaşterii
dobândite ş1 o destul de mare
autonomie de activitate creativă,
în sprijinul planetariului.
Din punctul de vedere al
Muzeului de Mineralogie, acest
club muzeal trebuia să constituie
pentru perioada vacanţei de vară,
o alternativă de petrecere a
timpului liber pentru publicul tânăr - copii, şcolari, liceeni şi chiar
studen~. Am închipuit o tematică serioasă, pentru ceea ce ar fi putut
fi o „Şcoală de vară", în măsura în care ar fi participat la club
categorii de public cu vârste foarte diferite, fiind pregătiţi chiar
pentru eventualitatea mai multor secvenţe de activitate, respectiv una
pentru copii şi şcolari - în care activităţile practice, Învăţarea
interactivă prin joc şi vizionarea de filme documentare scurte
reprezentau ideile forţă -, iar secvenţa de activitate pentru liceeni şi
studen~ s-ar fi bazat În mare parte pe aplicaţii cu tehnica optică,
demonstraţii apelând la tehnica digitală şi softuri de profil, planetarii
virtuale, reprezentaţii cu tematică specială şi observaţii astronomice
de noapte cu tehnică de vârf, În căutarea atracţiilor mai exotice pe
care le oferă Universul (galaxii, nebuloase, găuri negre, roiuri stelare
etc.). Este de la sine înţeles că programul pentru liceeni şi studenţi ar
fi trebuit să fie abordat la ore relativ târzii din noapte, rezultând o
oarecare incompatibilitate cu programul dedicat copiilor şi şcolarilor.
Deşi oferta a fost mai mult decât generoasă, În acest an, probabil şi
pentru că promovarea a fost mai puternică pe această secvenţă, dar
şi pentru că am folosit motivul
extraterestrului, ca şi cârlig,
copii şi şcolarii au fost cei care
s-au Înscris la activităţile de
vacanţă ale clubului din acest
an, ce s-au desfăşurat între 1
iulie - 1 septembrie 2011.
La activităţile clubului
din acest an s-au înscris 20 de
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participanţi,

cu vârste între 6 şi 14 ani, dintre care cel puţin 3
persoane se evidenţiaseră şi în anul anterior.
Formula în care s-au desfăşurat activităţile a fost următoarea:
participarea tuturor membrilor la sesiuni de comunicare şi învăţare
interactivă, prin jocuri, vizionări de filme documentare şi aplicaţii În
zilele de miercuri, între orele 10.00-12.00, iar în celelalte zile,
participare liberă la activităţi de documentare, creative şi recreative.
Spuneam că motivul extraterr:strului a fost ales ca temă principală de
studiu şi aplicaţie, ceea ce a conferit proiectului nostru un cadru
exotic, însă foarte generos ca diversitate a modurilor de abordare.
Apropierea de obiectul de studiu - astronomia - s-a realizat, astfel,
dintr-o perspectivă mai specială, care evidenţiază prin datele
ştiinţifice de actualitate, faptul că viaţa pe planeta noastră nu este un
accident
ci,
dimpotrivă,
numai în galaxia noastră ar
putea exista peste două
miliarde de planete similare
Pământului.

Mica bibliotecă de
astronomie, cu cărţi. pentru
copii, pusă la dispoziţia
participanţilor, elemente de
recuzită
dintre cele mal
„ciudate",
cum
ar
fi
diapozitivele tematice ce au o vechime de peste 20 de aru, ln care
copiii au trebuit să recunoască „ceva-ul", să se documenteze şi apoi
să susţină o scurtă comunicare pe acea temă, jocul de-a planetele, în
care fiecare participant îşi atribuia calităţile fizice şi cele derivate din
numele de factură mitologică ale unei planete, jocul recunoaşterii
constelaţiilor, pornind de la nişte planşe colorate cu atribuţia
reprezentărilor mitologice ale constelaţiilor şi creionarea acestora
folosind stele colorate şi decupate de participanţi, inventarea unor
constelaţii care ar putea fi la modă, gen constelaţia IPhone, Plasma,
Bicicleta sau Melcul, pentru care trebuiau să imagineze scurte istorii,
gen cum ar putea ajunge „Bicicleta" o constelaţi.e - folosindu-şi
imaginaţia, cunoştinţele dobândite, tentaţia asocierii la joc şi formula
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liberă

de exprimare, precum şi oferta unui spaţiu pe care membrii
clubului să-l decoreze după voie, pentru a nu mai vorbi de filmele
documentare şi secvenţele oferite din filme S.F. şi desene animate cu
personaje aventurate prin spaţiul cosmic, pe care trebuiau să le
analizeze împreună, pentru a decela Între diversitate, veridicitate,
imaginarea unor personaje, vehicule sau situaţii, toate poziţionate din
perspectiva străinului, a extraterestrului - au constituit tot atâtea
elemente de succes în sensul dobândirii unor cunoştinţe avansate
despre mediul Înconjurător, relativ la înţelegerea vastităţii şi
complexităţii universului.
Într-un timp relativ scurt, datorită entuziasmului şi pasiunii lor
pentru ceea ce se Întâmplă în mod curent În instituţia noastră,
Planetariul Baia Mare şi-a asociat câţiva dintre membrii clubului unor
activităţi dinamice de comunicare cu publicul şi proiectării unei
oferte cultural educaţionale mai diverse. Astfel, a apărut conceptul
unui MUZEU AL VIITORULUI, proiect care cumva aminteşte de
mesajele scrise pe un panou de către vizitatorii Nopţii Muzeelor din
2010, când au fost aniversaţi 15 ani de la lansarea telescopului spaţial
orbital Hubble şi am reuşit, în cadrul unei manifestări cu caracter
internaţional, să personificăm această minunată bijuterie tehnologică
a omenirii, care a reuşit să ne schimbe cu totul, şi În sens pozitiv,
viziunea asupra Universului. Cu un titlu sugestiv, „Say Helio to
Hubble!'', În 2010, am reuşit să culegem pe hârtie desene, mesaje,
multă atenţie şi emoţii din partea a peste 800 de vizitatori care au
trecut atunci pragul planetariului şi a expoziţiei dedicate lui Hubble,
aceştia fiind de asemenea îndrumaţi către o aplicaţie interactivă pe
info-touchscreen-ul instituţiei care, sub forma unui joc, cu Întrebări
şi
răspunsuri
comice, distribuia toată informaţia necesară
vizitatorului pentru a înţelege de ce Universul, aşa cum îl cunoaştem
astăzi, poartă supranumele de Hubble, respectiv ceea ce a reuşit să
surprindă acest telescop orbital din universul cunoscut.
Muzeul Viitorului, aşa cum a fost conceput de micuţii
participanţi la clubul nostru muzeal, este un muzeu ... de „fiţuici'', de
bileţele cu forme foarte ciudate, colorate sau albe, scrise de mână, În
care transpar sau sunt articulate expectaţii legate de viitor, sub forma
unor enunţuri sau ale unor Întrebări, de genul: „Cum ar fi sistemul

101

ar avea doi sori?", „Mergem la şcoală cu nava spaţială!",
de spălat vase mă Învaţă limba europeană!'', „Tavanul este
un ecran de televizor pe care văd cerul cu stele!'', „Colegul meu de
bancă este de pe altă planetă!", „Profesoara de mate e roboată!" etc.
Un alt concept pe care l-am dezvoltat împreună se numeşte
„Reduta" şi acesta imaginează că muzeul este asaltat de vizitatori. În
acest context, pentru a le face faţă, trebuie să imaginăm atracţii
capabile să le asigure o vizită memorabilă la muzeul de planete.
Reduta a fost, din perspectiva instituţiei noastre, un experiment de
marketing şi relaţii publice, deopotrivă, cu un public semi-avizat, dar
sosit din exterior, nespecialist care ne-a spus pe şleau cam ceea ce şi
ar dori să vadă şi să experimenteze la planetariul nostru. Iar
elementele principale, cumva, s-au axat spre elemente exterioare,
decorative, de armonizare a graficii, a designului expoziţional şi a
spaţiilor de comunicare, dar şi de creare ... din nimic, de reutilare de
reconfigurare a unor spaţii neutilizate corespunzător, din perspectiva
celor mici, implicaţi în proiectul de redesenare a planetariului.
Astfel, o magazie mică, cu comunicare din expoziţia „Sistemul
Solar", în imaginaţia lor, a devenit o rachetă, o navă spaţială pregătită
pentru zbor. Au imaginat decoraţia unui interior de navă spaţială, au
cerut un computer cu monitor, pe care au proiectat secvenţele de
lansare ale unei rachete spre Lună, cu boxe care să redea vibraţia
zborului şi cu joystick-uri şi luminiţe (instalaţii luminoase pentru
pomul de iarnă), care să ofere animaţia necesară unei asemenea
simulări. Camera în întregime trebuie tapetată Într-un mod care să
ofere sugestia unei nave
spaţiale. Acest proiect a
generat, sub coordonarea
specialiştilor
de
la
planetariu, cu sugestiile
venite de la membrii
clubului, o vizmne nouă,
incitantă, debordantă în
imaginaţie şi etalare a
detaliului, a ceea ce poate
fi planetariul de mâine, cu
solar

dacă

„Maşina
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minimum de efort şi puţine resurse. „Suntem copii, dar Într-o zi ... "
este un alt proiect, care valorifică direct şi implicit noţiunile şi
informaţiile pe care le-au dobândit copii la club şi care subscrie
comandamentului iniţial propus, acela de ghidaj oferit de copii. În
mod normal, vizitarea expoziţiei „Sistemul Solar" de la Planetariul
Baia Mare este gratuită, ghidajele fiind oferite gratuit numai
grupurilor organizate. Întrucât în perioada lunilor de vară, grupurile
organizate sunt mai reduse numeric şi vizita în familie pare să fie mai
specifică pentru acest sezon, ghidajele oferite de membrii clubului au
reprezentat pentru acest segment de public o surpriză extrem de
plăcută şi o experienţă Încântătoare atât pentru beneficiari cât şi
pentru cei care le-au oferit.
Iniţiativa,

creativitatea, entuziasmul
şi dorinţa de implicare a micilor
astronomi, în cadrul acestor
activităţi educaţionale non-formale,
ne-au depăşit cu mult aşteptările,
solicitările câtorva dintre ei fiind de
a permanentiza activităţile la club,
deci de a depăşi caracterul sezonier
al vacanţei de vară. Alte idei ce neau fost sugerate pentru concretizare
au fost realizarea unei reviste de popularizare a astronomiei pentru
copii, realizarea de jocuri interactive cu obiecte pentru adulţi şi copii,
deopotrivă, realizarea de scenete sau piese de teatru pornind de la
simbolistica planetelor sau a constelaţiilor, realizarea unor „emisiuni"
- a unor înregistrări video cu programe pentru copii, tot cu tematică
astronomică, asocierea la „Sărbătoarea Castanelor" prin activităţi
speciale În aer liber care să antreneze publicul, în completarea
concertelor şi vizitarea târgului ce se desfăşoară în oraş etc.
Din păcate, ilustrarea imagistică a activităţilor desfăşurate la
clubul nostru muzeal nu este de loc pe măsura rezultatelor excelente
şi aşteptărilor împlinite pe care, în acest an, le putem declara ca
împlinite. Un mic detaliu organizatoric a fost lăsat la urmă din
motive lesne de înţeles. Anume, participarea la activităţile clubului

103

s-a realizat contra-cost sau gratuit? Cine a asigurat finanţarea,
dotarea cu rechizite şi materialele care au fost utilizate?
Deşi, iniţial s-a proiectat o taxă minimă, reprezentând
valoarea unui bilet cu discount pentru grupuri de copii, de 2
lei/persoană, pentru fiecare zi de miercuri, pentru a compensa
costurile materialelor şi cele organizatorice, iar acest tarif a fost
mediatizat, participarea la toate activităţile clubului au fost gratuite,
identificându-se surse alternative, externe, de finanţare a activităţilor.
Din motive mai mult administrative, acordarea diplomelor
de participare, împreună cu scrisorile de recomandare către
instituţiile şcolare unde învaţă aceşti copii s-au lăsat întârziate şi vor
fi îrunânate doar la jumătatea lunii octombrie. Cu această ocazie va fi
solicitată participanţilor şi completarea unui scurt chestionar, pentru
evidenţierea plusurilor şi minusurilor activităţilor din acest an ale
clubului, precum şi notarea sugestiilor pentru anul următor.
Clubul Muzeal organizat de Muzeul de Mineralogie spaţiile
Planetariului Baia Mare, în vara anului 2011 - patronat cu multă
bunăvoinţă şi generozitate de prof. Ioan Bob, managerul muzeului,
cu participarea subsemnatului, Ciprian Crişan, în calitate de
coordonator şi cu sprijinul unor lectori de excepţie, precum prof.
Ovidiu Ignat, muzeograf - şef secţie, Mircea Lite - muzeograf şi
Terezia Indrecan, din partea Muzeului de Mineralogie Baia Mare - a
însemnat oferta unui spaţiu de exprimare şi comunicare liberă, o
platformă de învăţare interactivă şi cunoaştere experimentală, o zonă
deschisă ludicului şi dezvoltării aptitudinilor creative artistice şi chiar
un pic mai mult: o experienţă inedită de comunicare cu publicul, ale
cărei rezultate şi provocări vor fi evidenţiate În strategia de
dezvoltare a muzeului nostru.

Bibliografie:
www.planetariubm.wordpress.com/ astroclub/
www.astronomyclubs.com
http:/ /www.wikireadia.org.uk/ index.php?title= London_Museums_Club
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12 ore de educaţie muzeală pentru adulţi:
Dansul Romana şi istoria jurnalismului
Dr. Valer RUS
Muzeul „Casa Mureşenilor"

Braşov

Muzeul „Casa Mureşenilor" din Braşov are o istorie relativ
de educaţia culturală. Dacă Într-o primă instanţă neam mărginit la preluarea unor idei mai vechi sau adaptarea empirică
la realităţi locale ale unor idei mai noi, putem afirma că În anii 20102011 s-a trecut În mod decisiv la profesionalizarea acestei activităţi
atât de importante În viaţa oricărei instituţii de tip muzeal.
În categoria mai largă a activităţilor educaţionale, un rol
preponderent majoritar îl ocupă activităţile educaţionale pentru
copiii. Sunt mai uşor de realizat, grupul ţintă este mai simplu de
constituit/mobilizat şi adus la muzeu. Toată lumea este fericită:
muzeografii bifează activitatea educaţională, profesorii ating
obiectivul activităţilor extraşcolare (aducător de, uneori, iluzorii
recompense materiale pe termen scurt şi mediu), elevii lipsesc de la
ore şi uneori, În cazul fericit se mai şi simt bine pe lângă faptul că
Învaţă ceva. Între grupurile ţintă de beneficiari cele mai dificil de
„sedus" se află adolescenţii şi adulţii. Lipsa adecvării soluţiilor
educaţionale la specificul acestor grupuri ţintă a dus la absenţa
generică a unei oferte pentru acestea şi o renunţare generalizată la a
mai propune programe educaţionale.
Nu ascund că, parţial, acesta este şi cazul instituţiei noastre. A
fost dintotdeauna mai facil să manipulezi profesorul de gimnaziu
decât să convingi adolescenţii sau adulţii să vină şi, eventual, să le
mai şi placă ce văd la muzeu. Evident, acest lucru se datorează în
primul rând absenţei cursurilor de specialitate pentru acest public de
nişă. Cea mai bună dovadă că şcolarizarea permanentă poate rezolva
această carenţă profesională este dezvoltarea În timp a programelor
de educaţie muzeală oferită adulţilor străini Înscrişi În cadrul
recentă legată
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cursurilor şcolii de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească
organizate de Institutul Cultural Român la Braşov.
Casa Mureşenilor Braşov a intrat În contact cu echipa
Institutului Cultural Român prin intermediul Grupului de Iniţiativă
Locală Corona, coordonat de sociologul Angela Dobrescu, în anul
2007. Atunci, colegii bucureşteni căutau să schimbe locaţia acestei
şcoli de vară şi erau în căutări de locaţii/parteneri locali din Braşov.
Odată ajunşi la muzeu le este prezentată oferta potenţială de
activităţi interactive pentru cursanţii adulţi străini înscrişi în şcoală:
curs de dans de societate istoric, dansul „Romana" (inventat de
Iacob Mureşianu la Braşov în anul 1850), respectiv un curs de istoria
vestimentaţiei, bWlelor maniere, eticheta ceaiului.
Primul curs, de istoria dansului „Romana", a fost susţinut de
doamna N ermina Damian, şefa corpului de balet al Operei din
Braşov. Aceasta, acompaniată de reprezentanţii Muzeului „Casa
Mureşenilor" a fracţionat cele 6 Întâlniri de câte 2 ore (câte două
întâlniri pe săptămână, timp de trei săptămâni) după cum urmează:
prima Întâlnire era alocată cunoaşterii cursanţilor cu lectorul,
respectiv introducerii în istoria dansului, prezentare făcută cu
ajutorul înregistrării video a reconstituirii acestui dans istoric
realizată de corpul de balet al Operei din Braşov în anul 2007 la
cererea muzeului, operaţiune realizată de N ermina Damian alături de
muzicologul :Mihail Gavril Gorbonov. După se trecea efectiv la
primii paşi de dans alături şi sub îndrumarea coregrafei.
Metodele folosite În cadrul acestui curs au fost prelegerea
interactivă, realizată la începutul activităţii, urmată îndeosebi de
demonstraţie şi lucru practic în perechi. Ori de câte ori era nevoie se
revenea la înregistrarea video care rula permanent în sălile muzeului.
Ţinând cont de faptul că grupul ţintă era format din adulţi, modul de
adresare al formatorului a fost la persoana a II-a singular, pentru o
mai bună comunicare între formator şi formabili.
Pe lângă folosirea permanentă a suportului video pentru
corectarea din mers a elementelor de detaliu, s-a folosit, pe toată
durata cursului, înregistrarea sonoră a negativului melodiei dansului
Romana, adaptare la pian realizată de pianista Sena Ducaru de la
Opera Braşov.
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Dansul &mana

Un alt element extrem de valoros al acestui program a fost, În
mod evident, susţinerea orelor practice În acelaşi spaţiu În care s-a
realizat pentru prima oară acest dans, putem vorbi de aceea de
realizarea in situ a acestuia. Ultima reprezentaţie a dansului a
beneficiat de un element inedit, şi anume, cursanţii au folosit hainele
replici după costumele de epocă ale muzeului, tocmai pentru a da un
plus de veridicitate Întregului proces educaţional. Ca urmare, după
cele 12 ore de curs de dans, beneficiarii au putut să performeze în
condiţii bune primele 3 părţi ale dansului, din cele 5 care îl compun,
părţi legate între ele de o horă sau rondo. După aprecierile doamnei
Damian, În condiţiile în care beneficiarii nu sunt dansatori
profesionişti, acest rezultat este mai mult decât bun, mărturie stând
înregistrările postate pe site-ul www.youtube.com
Poate unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale
programului a fost tocmai o mai rapidă Învăţare de cuvinte În limba
română, Într-un mediu informal, având În vedere interesul imediat al
beneficiarilor înscrişi la un curs de limbă, cultură şi civilizaţie
românească.

Al doilea curs, cel de istoria vestimentaţiei nu a fost la fel de
bine primit de beneficiarii din primii doi ani, motiv pentru care, la
solicitarea beneficiarului, Institutul Cultural Român, a fost
transformat Începând cu anul 2011 Într-un curs de istoria
jurnalismului şi a publicităţii.
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Dansul Romana

Ca urmare a învăţării de metode noi, active, de lucru cu
adulţii, curs susţinut în anul 2009 de către o parte din angajaţii
muzeului sub coordonarea doamnelor Adina Dragu şi Camelia
Popescu, de la Centrul de Pregătire Profesională În Cultură din
Bucureşti, acest nou curs de jurnalism şi istoria publicităţii s-a
bucurat de un succes neaşteptat.
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Cele 6 Întâlniri ale grupei de istoria jurnalismului ş1 a
au fost fragmentate după cum urmează: un curs
introductiv de prezentare a lectorului Valer Rus şi de cunoaştere
reciprocă, urmat de istoria jurnalismului În general şi a „Gazetei
Transilvaniei" (ziarul editat de familia Mureşenilor Între anii 18501911), speciile jurnalistice, istoria publicităţii în general şi a
publicităţii de tip print din „Gazeta Transilvaniei" (pe baza
documentării realizate de doamna Marinela Bama În vederea
organizării expoziţiei „Auziţi, vedeţi, miraţi-vă! Expoziţie de
publicitate" din anul 2009), realizarea proiectului practic
www.gazetatransilvaniei.ro (acest domeniu de internet purtând titlul
ziarului editat de familia Mureşenilor a fost achiziţionat În anul
2010), respectiv conceperea de proiecte individuale publicitare
folosind instrumentele de tip web 2.0.
Metodele folosite în decursul programului au fost variate şi
interactive, vizându-se o permanentă implicare activă a
participanţilor, dublată de un transfer cât mai efectiv de cunoştinţe,
respectiv de acumularea de noi deprinderi cu accent pe folosirea
adecvată a cuvintelor, termenilor de specialitate În limba română.
La prima Întâlnire s-a folosit metoda cunoaşterii reciproce
prin intermediul unui exerciţiu practic, care a constat în completarea
unei coli A3 împărţite În trei coloane având următoarele sarcini: să
deseneze un simbol care îi reprezintă, alături de un cuvânt ilustrativ
pentru cuvântul ales. Pe coloana a doua trebuiau să scrie 5 calităţi şi
5 defecte personale, iar pe ultima coloană trebuiau să scrie motivaţii
pentru care au venit la curs (aici trebuie să menţionăm că beneficiarii
puteau opta Între 4 cursuri, dintre care 2 avea loc simultan:
gastronomie românească cu dansul Romana şi istoria jurnalismului
cu meşteşuguri, program bazat îndeosebi pe prelucrarea lutului),
respectiv aşteptări faţă de acesta. După ce completau fişa trebuiau să
o prezinte prin viu grai colegului aflat În imediata apropiere, făcând
cu această ocazie schimb de hârtii, după care fiecare trebuia să
prezinte Întregului grup pe colegul din proximitate, ajutat fiind de
hârtia primită În schimb. Sub menţiunea că este un exerciţiu extrem
de cronofag, trebuie subliniat că a fost extrem de bine primit de
grup, acesta fiind extrem de eterogen Oa Întregul program ICR au
publicităţii
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participat în anul 2011 40 de cursanţi din 18 ţări diferite) şi Încă nu
avusese ocazia să se cunoască prea bine În cadrul celorlalte activităţi
propuse de organizatorul principal. Totodată, a fost o bună ocazie
de folosire în public a cunoştinţelor de limbă română, mai mult sau
mai puţin avansate.
Fără a intra în detaliile teoretice ale fiecărui curs, vom insista
în cele ce urmează asupra metodelor educaţionale folosite. Fiecare
întâlnire debuta cu un exerciţiu de relaxare, extrem de binevenit În
condiţiile În care cursanţii veneau la muzeu după ce În prealabil
avuseseră de dimineaţă cursuri teoretice de limbă română, după care
serveau masa de prânz. Pentru a preîntâmpina starea de moleşeală
previzibilă, exerciţiile erau cât mai distractive, respectiv antrenante.
Am folosit masajul reciproc în grupul ordonat circular, cu repetarea
exerciţi.ului asupra celui care a aplicat masajul iniţial, jocuri de mimă
("iepuraşul" - fiecare participant din grupul dispus circular mimează
o acţiune imaginară asupra unui animal virtual, după care plasează
personajul colegului din stânga sa, iar încheierea apoteotică a
exerciţiului este reproducerea gestului aplicat animalului asupra
vecinului uman), "salata de fructe" (atenţie! Necesită spaţiu adecvat
şi scaune pentru toţi participanţii la joc, mai puţin cu unul) etc. S-a
stabilit de comun acord cu participanţii ca adresarea să se facă la
persoana a II-a singular, ca o formulă optimă de creare a unui cadru
familiar şi nonformal.

I.rtoria jurnalismului
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Introducerile În tema zilei erau făcute În mod interactiv, prin
intermediul unei prezentări power-point, construite de aşa natură
Încât să incite la gândire, problematizare. Definiţiile erau astfel
reconstituite cu ajutorul grupului, folosindu-se metoda „stelară",
fiecare cursant propunând grupului cuvinte pe care le considera
adecvate temei propuse. Alteori se identificau imagini propuse de
lector fără explicaţii scrise, apelându-se la cunoştinţele anterioare ale
cursanţilor. La cursul de istoria publicităţii s-a folosit demonstraţia
video prin prezentarea de spoturi publicitare de pe internet, explicate
pentru cursanţi.
După terminarea introducerii teoretice interactive, niciodată
mai lungi de 30 de minute, se trecea la activităţi practice. Folosinduse metoda împărţirii aleatorii în echipe de lucru de câte 2, 3 sau
maxim 4 membri de echipă, se propunea rezolvarea unor sarcini cât
mai diversificate. La lecţia cu „speciile jurnalistice" s-a folosit
metoda „gândiţi - În perechi lucraţi - comunicaţi" pentru realizarea
unei ştiri de către echipe de câte doi. La lecţia despre reportaj s-a
folosit metoda cubului În vederea realizării unui material despre
Braşov. Astfel, echipe de câte 2-3 cursanţi trebuiau să răspundă
temelor de pe cele 6 faţete ale unui cub imaginar: descrie, analizează,
compară, argumentează, asociază, aplică.
La lecţiile despre
publicitate s-a folosit metoda afişului (echipe de câte 3-4 cursanţi
realizau o reclamă de tip print folosindu-se coli de flipchart şi
markere cu culori diferite) sau metoda proiectului (echipe de câte 3-4
cursanţi realizau reclame de 30 de secunde cu ajutorul telefoanelor
mobile, asta după ce în prealabil se stabilea scenariul).
Cel mai important produs al programului de istoria
jurnalismului
a
fost
realizarea/ completarea
site-ului
www.gazetatransilvaniei.ro cu materiale produse de cursanţi de-a
lungul programului. Acestea au fost scrise pe laptopurile proprii sau
ale muzeului, după care au fost corectate şi încărcate pe internet de
către formator. Totodată, pe site au fost introduse fotoreportaje şi
filme Încărcate pe youtube realizate pe toată durata cursului.
Recapitularea avea loc la începutul fiecărui curs, bineînţeles,
după desfăşurarea primei Întâlniri, respectiv înainte de evaluarea
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zilnică,

prin repetarea informaţiilor importante, sau prin reverun
periodice la prezentările anterioare atunci când era cazul.
Evaluarea zilnică a constat în distribuirea de coli de hârtie În
care au fost chestionaţi, sub anonimat, despre elementele
negative/pozitive ale desfăşurării cursului, acestea permiţând
reevaluarea din mers a unor aspecte teoretice sau practice ale
programului, de obicei revenind la aspectele negative timpul puţin
alocat, iar la aspectele pozitive interactivitatea şi ineditul cursului.
La finalul întregului program al Institutului Cultural Român a
avut loc o nouă evaluare a întregului program, respectiv a fiecărui
atelier practic. Dintre atelierele practice, cele desfăşurate la Muzeul
„Casa Mureşenilor" s-au bucurat de cele mai bune aprecieri, iar
interactivitatea sporită de la cursul de istoria jurnalismului a dus, prin
comparaţie cu reacţiile fafă de celelalte cursuri, la solicitarea oficială
către formator să prezinte la ediţia din anul următor metodele
folosite pentru a fi însuşite şi de ceilalţi lectori.

Istoria jurnalismului

În concluzie propunem comunităţii profesionale muzeale din
o nouă manieră de lucru în activităţile educaţionale,
axate pe interactivitate şi implicare totală a cursanţilor adulţi într-o
manieră cât mai creativă, cu urmărirea permanentă a intereselor
beneficiarilor, solicitărilor comanditarului, recapitulării şi evaluării
constante a impactului cursurilor susţinute, cu acordarea unei atenţii
sporite aspectelor practice ale cursurilor, respectiv cooperării între
formabili şi formator.
ţara noastră
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Zborul - etema fascinafie
Aurelia VOCHIN

Cannen BEŞCUCA
Muzeul Naponal al Aviapei Române
„Cine crede-n zbor e stăpân peste zare. "
Lucian Blaga

Omul a fost fascinat de zbor din cele mai vechi timpuri.
de zbor o regăsim În poveşti, mituri şi legende, dintre care
amintim poveştile cu cai înaripaţi, mitul lui Icar sau legenda
Meşterului Manole. Astăzi, mărturii ale zborului sunt prezentate în
locul în care istoria prinde aripi: Muzeul Naţional al Aviaţiei
Române. În vechea bază aeriană Pipera ne aşteaptă un lung popas în
timp, vizitând Muzeul Naţional al Aviaţiei Române ne putem aminti
că ne aflăm În locul care ne-a dat eternitate prin nume mari ale
aripilor româneşti.
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române reprezintă cea mai bună
sursă de cunoaştere, înţelegere, memorare şi asumare a patrimoniului
cultural aeronautic prin intermediul contactului direct cu acesta.
Pornind de la acest aspect, având sprijinul specialiştilor
muzeului, învăţătorii, acei inimoşi incurabili care în activitatea
educativă se află Într-o permanentă căutare a instrumentelor ce au
acces la sufletele copiilor care le sunt Încredinţate spre formare, au
fost parte a Proiectului educaţional „Zborul- eterna fascinaţie': proiect
În care copii au reuşit să facă ce le trebuie, făcând de fapt ce le place.
Dorinţa

PROIECT EDUC4ŢIONAL
„ZBORUL-ETERNA FASCINAŢIE"
Tema a fost constituită de evoluţia zborului şi prezentarea
momentelor importante din istoria aripilor româneşti, în expoziţia de
bază a Muzeului Naţional al Aviaţiei Române şi lucrările copiilor.
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Etape:
Prezentarea temei;
Vizită interactivă în muzeu;
Evidenţierea aspectelor ce vor face la
obiectul jocului;
4. Activitate creativă;
5. Să recapitulăm, prin joc;
6. Zborul - eterna fascinaţie.
1. Prezentarea temei

1.
2.
3.

sfârşitul

vizitei

ZBORUL-ETERNA FASCINAŢIE
2. Vizită interactivă în muzeu
Muzeul National
al Aviatiei
Române are un loc bine
,
,
determinat în conştiinţa publică, el fiind depozitarul şi valorizatorul
obiectelor şi documentelor cu semnificaţie pentru istoria aeronautică
a poporului român. Muzeografi şi slujitori ai instituţiei, conştienţi de
importanţa misiunii lor, au adunat cu migală În colecţii sute de
materiale probatoare pe care le-au prezentat în expoziţii permanente,
temporare sau itinerante.
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române se bucură de un prestigiu
bine meritat şi este locul în care vizitatorul de orice vârstă poate trăi
momente unice.
Spaţiul expoziţional al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
cuprinde trei clădiri tip hangar şi o expoziţie în aer liber.
Expoziţia amenajată în Sala „Traian Vuid' (Hangarul nr. 1)
prezintă istoria aeronauticii de la Începuturi până în 19 59. Sala se
deschide cu o dioramă care îl are În centrul atenţiei pe inventatorul
rachetelor în trepte, sibianul Conrad Haas. Urmează spaţiile
dedicate marilor pionieri români ai zborului cu aparate mai grele
decât aerul: Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă. Sunt
prezentate replica avionului Vuia nr. 1, dar şi machetele unor
avioane realizate de aceştia. Tot aici pot fi admirate obiecte şi
documente care i-au aparţinut inginerului Aurel Vlaicu.
Perioada interbelică şi cea a celui de-al Doilea Război Mondial
sunt reliefate prin prezentarea unor personalităţi, uniforme, avioane,
dar şi a Ordinului Naţional Virtutea aeronautică, primul ordin din lume
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cu specific aeronautic, înfiinţat de regele Carol al II-lea În 1930.
Schimbările politico-militare de după 1945 sunt reprezentate de
tehnica de luptă de fabricaţie sovietică: avioane de vânătoare cu
reacţie şi staţii de radiolocaţie. Hangarul 1 are şi o suprastructură
unde este amenajată Galeria Comandanţilor Aviaţiei :Militare şi
Galeria de artă „Pictor Ion Ţarălungă'.
Pasajul care face legătura dintre Hangarul 1 şi Hangarul 2 este
conceput sub forma unei străzi din perioada interbelică şi prezintă
modul În care societatea românească şi aviaţia s-au influenţat
reciproc. Apar detalii interesante despre cartea, revista şi filmul de
aviaţie ale epocii.
Hangarul nr. 2 este dedicat anilor '60. Avioanele reactive de
aici sunt de tip ,,M.iG-17 PP', ,,M.iG-19 P' şi „MiG-21 F-13". Sunt
primele avioane cu radiolocator de bord şi, în acelaşi timp, două
dintre ele sunt supersonice (MiG-urile 19 şi 21). Expoziţia este
Întregită cu prezentarea tehnicii de radiolocaţie şi artilerie antiaeriană
specifice epocii.
Hangarul nr. 3 găzduieşte istoria elicopterelor În România şi se
află În curs de finalizare. Aici sunt prezentate elicopterele tip
,,Alouette II'', „IAR-316B Alouette III" şi „IAR-330 H Pumd', ultimul
exponat intrat în patrimoniul Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
fiind prototipul elicopterului de luptă antiblindaj „IAR-317 Aiifo:x!',
adus de către personalul muzeului de la firma constructoare, S.C.
IAR S.A. Ghimbav Braşov.
Pe tot parcursul vizitei, muzeograful, a încercat să transmită
copiilor informaţiile Într-un mod cât mai simplu, pe înţelesul lor.
Copiii s-au lăsat purtaţi pe aripi de istorie, şi, cum era de aşteptat au
fost fascinaţi mai ales de povestea din spatele obiectului.

3. Evidenţierea aspectelor ce vor face la
obiectul jocului

sfârşitul

vizitei

Ghidajul a evidenţiat momentele importante din istoria
aripilor româneşti, dar mai ales a evidenţiat personalitatea celor trei
pionieri ai aviaţiei române, Vuia, Vlaicu, Coandă.
Traian Vuia - inginer român, născut În august 1872, realizatorul
primului zbor mecanic complet. La 18 martie 1906, la Montesson, În
Franţa, Vuia a reuşit să decoleze cu un aparat mai greu decât aerul,

115

echipat cu mijloace proprii de propulsie, decolare şi aterizare. Din
cauza puterii reduse a motorului, „Vuia Nr. 1" nu a zburat decât 12
metri. Ulterior, Vuia va îmbunătăţi performanţele aparatelor sale. A
trăit şi a continuat să creeze în Occident până în 1950, când a venit
în ţară. S-a stins din viaţă în acelaşi an, fiind înmormântat la cimitirul
Bellu.
Aurel Vlaicu- s-a născut în noiembrie 1882 la Binţinţi. După studii
liceale la Orăştie şi Sibiu, a urmat cursurile Universitătilor din
Budapesta şi Miinchen. În toamna anului 1908 a venit la Bucureşti
unde, cu sprijinul guvernului României, a construit avionul „\7laicu
Nr. 1 - model 1910". Era primul avion realizat de către un român în
ţara noastră şi, în acelaşi timp, primul avion al armatei române. Cu al
doilea aparat de zbor pe care la construit, „\7laicu Nr. 2", a câştigat
numeroase premii la concursul de la Aspern, de lângă Viena. A
decedat la 31 august/13 septembrie 1913, prăbuşindu-se cu avionul
la Băneşti, lângă Câmpina, în timp ce încerca să traverseze Carpaţii
în Transilvania.
Henri Coandă - savant român, inventator al avionului cu reacţie şi
descoperitorul efectului care îi poartă numele. S-a născut în iunie
1886 într-o familie cu tradiţii militare. S-a format ca inginer În
perioada 1904-1910, studiind în Germania, Italia, Belgia şi Franţa.
După ce în decembrie 1910 a experimentat avionul cu reacţie,
a început să lucreze pentru fabrica de avioane din Bristol, unele
dintre aparatele concepute de el fiind achiziţionate de armata
românii. Şi-a continuat activitatea ştiinţifică În Occident până 1969,
iucl;: :•::venit în tată. S-a stins din viată la 25 noiembrie 1972.
' creativă
'
4. Activitate
Etapa activităţii creative s-a realizat În Atelierul de creaţie,
u:u~c elevii au dat frâu liber imaginaţiei prin desene inspirate de tema
proiectului. Prin exprimarea lor, copii au subliniat Încă o dată faptul
c?. muzeul le-a oferit accesul la emoţie şi cunoaştere ca efect al
impactului cu istoria aripilor româneşti. Cele mai reuşite desene au
f·,st expuse În Galeria de artă - „Pictor Ion Ţarălungă".
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5. Să recapitulăm, prin joc
Una dintre cea mai captivantă etapă a proiectului a fost aceea
de recapitulare, prin joc. Copiilor le-a fost prezentat jocul şi reguhle
acestuia: un joc simplu, dar atrăgător, ce poate fi jucat de un număr
nelimitat de copii. Unul dintre jucători ia o minge şi, aruncând-o
altui copil, rosteşte un cuvânt ce are legătură cu aeronautica. Cel care
a primit mingea va trebui să răspundă de îndată cu un cuvânt sau cu
o frază scurtă, În care să fie numit un obiect sau un personaj, ceva ce
are legătură cu acel cuvânt.
Aşa de pildă: la cuvântul „automobilul zburător" se va
răspunde cu „Traian Vuia", la cuvântul „Băneşti" se va răspunde cu
„Aurel Vlaicu", la cuvântul „Coandă" se va răspunde cu „părintele
avionului cu reacţie" etc.
Toată reuşita jocului constă În repeziciunea răspunsurilor, care
trebuie date imediat ce mingea este prinsă şi în baza cunoştinţelor
acumulate În urma vizitei În muzeu, exprimată prin răspunsul dat.
Pentru a grăbi ritmul jocului se poate introduce regula ca cel
care primeşte mingea să răspundă chiar În timp ce o aruncă unui alt
jucător. Cei ce Întârzie, ori greşesc răspunsul, sunt eliminaţi din joc
sau penalizaţi.
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Jacul i-a captivat imediat, copii întrecându-se În răspunsuri şi
dovada lecţiei învăfate cu drag. S-a putut observa în unna
derulării acestei etape, că elevii şi-au însuşit multe cunoştinfe legate
de zbor, de pionierii aripilor româneşti.
Dacă la începutul proiectului numai 10% dintre elevi auziseră
de Vuia, Vlaicu, Coandă, la finalul proiectului, procentul a crescut
considerabil, ajungând undeva la 90%.
6. „Zborul - eterna fascinaţie"
Etapa finală a proiectului a fost una din cele mai îndrăgite
activităţi. Această etapă a implicat participarea elevilor la realizarea
unor avioane de hârtie, cu care mai apoi s-au jucat, visând cu
siguranţă la zbor. Proiectul s-a bucurat de un real succes, fapt
dovedit şi de impresiile lăsate de copii În cartea de onoare a
muzeului. Prin derularea proiectului „Zborul - eterna fascinaţie",
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române a demonstrat încă o data că este
o stare de spirit, ce înalţă, dă aripi, fascinează şi ne cheamă să vedem
cu sufletul şi cu mintea obiecte unice, expresie a îndrăznelii şi a
puterii omului de a se eterniza prin ceea ce săvârşeşte.
făcând

Vizjtă interactivă

Atelierul de

creaţie
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în muzeu

Atelierul de

creaţie

Premianţii
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Proiect educaţional
Cine îşi face cuib şi cine locuieşte
în parcurile noastre?
Viorica ARCAN
Complexul Muzeal de

Ştiinţele

Naturii

Galaţi

Naturii Galaţi dezvoltă,
de ştiinţele naturii,
valorificându-le prin calitatea programelor de cercetare şi de educaţie
a unui public cât mai variat pentru cunoaşterea naturii,
sensibilizându-l asupra importanţei conservării ei.
Obiective cheie:
• Coordonarea, promovarea, eficientizarea şi suspnerea
valorilor ştiinţifice, conservării şi cercetării, având ca bază
patrimoniul ştiinţific natural;
• Promovarea, diversificarea potenţialului educativ de
informare, sensibilizarea şi recreerea unui public cât ma.1
variat.
Complexul Muzeal de

conservă

şi gestionează

Ştiinţele

colecţiile

ştiinţifice

În perioada 2009-2011, în cadrul Complexului Muzeal de
Naturii Galaţi, s-a desfăşurat proiectul educaţional „Cine
îşi face cuib şi cine locuieşte în parcurile noastre?,,
Colaboratori la acest proiect au fost:
SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ - asigurarea
materialelor informative.
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ŞCOLAR - 12 instituţii de
învăţământ participante.
PENITENCIARUL GALAŢI - asigurarea confecţionării de
cuiburi artificiale şi hrănitori.
Scopul acestui proiect educaţional l-a reprezentat:
Conservarea avifaunei spapilor verzi din judeţul Galap prin
următoarele obiective:
Ştiinţele
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./ Monitorizarea cuiburilor artificiale instalate în prima fază a
proiectului (200 7), în Grădina Botanică din Galaţi;
./ Instalarea de panouri de informare, cuiburi artificiale şi
hrănitori pentru păsări în parcurile din Galaţi;
./ Acţiunea de curăţare a cuiburilor şi hrănitorilor instalate rn
2007;
./ Activităţi de hrănire a păsărilor pe parcursul lunilor de
iarnă;

./ Formarea deprinderilor de observare directă, în teren, asupra
calităţii habitatelor şi a biodiversităţii lumii vii (observaţii
asupra avzjaunei din spaţiile verzi din Galaţi şi nu numai);
./ Descoperirea copiilor cu "chemare" pentru biologie şi
orientarea lor şcolară şi profesională către domeniul ştiinţelor
naturii;
./ Creşterea gradului de conştientizare şi sensibiliZflre asupra
problemelor de mediu.
Proiectul a avut drept grup ţintă elevi din clasele V-VIII din
unităţile de Învăţământ din municipiul şi judeţul Galaţi şi a debutat
cu desfăşurarea unor activităţi preliminare de cunoaştere a păsărilor,
coordonate de profesorii de biologie, care s-au finalizat cu selectarea
unui număr de 6 elevi din fiecare şcoală, pe baza unor criterii bine
stabilite. În urma acestei sdecţii s-au Înscris În proiect un număr de
12 şcoli.
Pe parcursul derulării proiectului echipajde şcolilor înscrise au
participat la o serie de activităţi teoretice şi practice în cadrul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, cum ar fi:
prezentarea speciilor de păsări prezente În spaţiile verzi din Galaţi,
informarea elevilor cu privire la o serie de aspecte din biologia şi
ecologia speciilor de păsări identificate, curăţarea cuiburilor artificiale
şi activităţi de hrănire a păsărilor. Excursiile ornitologice au urmărit:
identificarea spaţiilor verzi din Galaţi prielnice cuibăritului,
determinarea a cel puţin 25 specii de păsări care cuibăresc în aceste
habitate precum şi evaluarea cerinţelor ecologice specifice pentru
fiecare specie de pasăre identificată.
Finalizarea campaniei dedicate păsărilor şi habitatdor de
cuibărit s-a realizat prin orgaruzarea concursului final între şcohle
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participante, ce a constat în susţinerea unui test grilă, expunere de
obiecte confecţionate şi desene, prezentare de clipuri pe calculator,
etc., şi nu în ultimul rând premierea elevilor.

Bibliografie:
Munteanu A, Cozari T., Zubacov N., 2006 - Lumea animală a
Moldovei, voi.III-Păsări, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
Ciochia V.,1992 - Păsările clocitoare din România, Atlas, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti

Cojocariu Venera, Barabaş N., Mitocaru V,. 1998 - Pedagogie muzeală,
Ministerul Culturii, Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului
din Instituţiile de Cultură
Berkesy, L., Berkesy, Corina, 1999 - Aspecte din ecologia păsărilor,
Editura Accent, 152 p, Cluj-Napoca
Korodi Gil, I., 1968 - Despre câteva metode pentru studiul hranei şi a
hrănirii la păsări, Revista Muzeelor, an V, 4, p. 293 - 300, Bucureşti
Radu, D., 1983 - Mic Atlas Ornitologic, Editura Albatros, 311 p,
Bucureşti

Munteanu D, Munteanu Claudia, Galoş C., 2000 - Îndrumător de
Societatea Ornitologică Română, Cluj-Napoca
Rudescu, L., 1958 - Migraţia păsărilor, 149 p., Bucureşti
Tălpeanu, M., 1969 - Cuiburi şi ouă, Ed. Ştiinţifică, 156 p., Bucureşti
Radu, D., 1960 - Instinctul reproducerii la păsări, Editura Ştiinţifică, 122
p., Bucureşti

protecţia păsărilor,
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Activităţi

din timpul de.ifă1urării proiectului educaţional
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Activităţi

din timpul deifăşurării proiectului educaţional
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Muzeul ASTRA, instituţie parteneră în cadrul
Proiectului „Stagiile de pregătire practică a studenţilor
- un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa
activă" al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Eliza PENCIU
Complexul

Naţional

Muzeal ASTRA

Complexul Naţional Muzeal ASTRA, alcătuit din Muzeul
Populare Tradiţionale ASTRA, Muzeul Civilizaţiei
Transilvane ASTRA, Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder,
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească Emil Sigerus, este un
pilon de bază În peisajul cultural românesc, jucând un rol deosebit
de important În conştientizarea identităţii naţionale.
Multitudinea acţiunilor derulate de Muzeul ASTRA, în
domenii variate: de la etnografie (românească, săsească, extraeuropeană), muzeologie, conservare şi restaurare, până la educaţie
muzeală, marketing şi bibliologie, este premisa de la care a pornit
ideea includerii acestei instituţii, în calitate de partener, În Proiectul
Civilizaţiei

S !agiile de pregătire practică a studenţilor - un pas important în tranziţia de la
studiu la viaţa activă, implementat de Facultatea de Litere şi Arte din
cadrul Universităţii Lucian Blaga - Sibiu, în perioada 1 octombrie

2010 - 31 martie 2012.
Conform obiectivului general al proiectului, şi anume,
creşterea adaptabilităţii pe piaţa forţei de muncă a tinerilor studenţi şi
creşterea inserţiei profesionale a acestora, dar şi a obiectivelor sale
specifice: dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor
prin adaptarea programelor de instruire practică la cerinţele
specializării în vederea creşterii inserţiei profesionale; formarea
competenţelor specifice ale tutorilor de practică; dezvoltarea unui
plan de carieră pentru studenţi prin activităţi de consiliere şi
orientare profesională şi crearea şi menţinerea parteneriatelor dintre

125

Universitate, instituţii de cultură şi mediul academic, Muzeul
ASTRA, prin departamentele sale muzeale şi para-muzeale, a reuşit
să susfină, în anul universitar 2010-2011, stagiul de practică efectuat
de studenţii anului II de la Facultatea de Litere şi Arte, cu
specializările: Litere (grupele franceză-engleză, engleză-franceză,
engleză-română, germană-română) şi Limbi Moderne Aplicate
(grupa engleză-germană).
Practica studenţească de la A la Z
octombrie 2010 -iunie 2011
A- ASTRA/ ABILITĂŢI
Sub atenta îndrumare şi supraveghere a celor doi tutori de
practică, angajaţi ai Complexului Naţional Muzeal ASTRA,
recomandaţi de instituţie din prisma experienţei profesionale
necesare organizării, gestionării şi coordonării acestui program iniţiat
de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, În scopul dezvoltării
competentelor profesionale ale participanţilor, pentru studenţii
anului II de la Facultatea de Litere şi Arte a început experienţa
muzeistică cu prezentarea departamentelor din cadrul complexului şi
a profesiilor, spre care se vor putea îndrepta, la sfârşitul anilor de
facultate: muzeograf, ghid, responsabil promovare, bibliotecar,
arhivist, reprezentant vânzări, organizator de evenimente, pedagog
muzeal ş.a.
Au fost trasate obiectivele care urmau a fi atinse până la
sfârşitul proiectului: realizarea Dic,tionarnlui multilingv de termeni
etnografici (în limbile: romana, engleză, germană, franceză);
familiarizarea, în limba română, cu ghidajele expoziţiilor permanente
şi temporare prezentate publicului în muzeele din cadrul CNM
ASTRA şi traducerea acestora În limbile străine ale fiecărei
specializări, În parte; asimilarea de cunoştinţe legate de: activitatea
Editurii „ASTRA Museum" (concepere, tehnoredactare, corectură);
de pregătirea profesionistă a unei campanii de presă; de conduita
pedagogului, organizator de ateliere educaţionale, În cadrul
Programului de Pedagogie muzeală; de modalităţile de asigurare a
informaţiilor pertinente la Centrul de Informare Turistică din
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Muzeul În aer liber; de concepere a pliantelor de promovare; de
organizarea evenimentelor culturale; de scrierea proiectelor ş.a.
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B-BOGĂŢIE
Bogăţia

patrimoniului muzeal deţinut În colecţiile muzeelor
din componenţa Complexului Naţional Muzeal ASTRA le-a fost
revelată studenţilor prin vizitarea expoziţiilor permanente: „Din
cultura şi arta popoarelor lumii" - Muzeul de Etnografie Universală
Franz Binder, „Cahle transilvănene (sec. XV-XIX) - Muzeul de
Etnografie şi Artă Populară Emil Sigerus şi a celor temporare:
„Itineraru africane", „Călătorind prin Altai şi Kamchatka" şi
„Culorile Africii" (Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder);
„Chipuri de sfinţi" şi „Crucea, punte a învierii" (Muzeul Civilizaţiei
Transilvane ASTRA); „Naşterea Domnului. Obiceiuri de Crăciun
din Carintia Austria" şi „Parada Lolelor - 100 ani" (Muzeul de
Etnografie şi Artă Populară Emil Sigerus), „Monumente reconstruite
În cadrul proiectului Conseroarea şi restaurarea patrimoniului etnografic din
Muzeul în aer liber - Dumbrava Sibiului şi „Mobilier pictat. Restaurarea
colecţiei de lăzi de zestre a Muzeului ASTRA" (Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA. Centrul ASTRA pentru Patrimoniu).
Ulterior, În săptămânile imediat următoare, aceştia au
aprofundat cunoştinţele proaspăt dobândite, prin traducerea
ghidajelor expoziţiilor permanente menţionate mai sus În limbile
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engleză, germană şi franceză şi asimilând tehnicile de ghidaj, prin
realizarea unor tururi personalizate ale expoziţiilor temporare şi
expunerea acestora elevilor incluşi În programul de educaţie muzeală.

C - CERCETARE/COMUNICARE/CENTRUL DE
INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ÎN ETNOGRAFIE
„CORNEL IRIMIE" /CONSERVARE/COMPETENŢE
PROPESIONALE; D- DICŢIONAR MULTILINGV DE
TERMENI ETNOGRAFICI
/DOCUMENTARE/DETERMINARE
În vederea îndeplinirii unuia dintre rezultatele principale ale
Proiectului, acela de realizare a Dicţionarului multilingv de termeni
etnogn:ifici (în limbile: română, engleză, germană, franceză), studenţii
au valorificat lucrările de factură etnografică, aflate în rafturile
bibliotecii din cadrul Centrului de Informare şi Documentare În
Etnografie „Cornel Irimie", extrăgând termenii necesari alcătuirii lui,
pe baza unei fişe, care cuprindea următoarele caracteristici pentru
fiecare termen, În parte: domeniul, cuvântul, contextul În care a fost
folosit (citat, cu trimitere bibliografică), definiţii (cu menţionarea
surselor), expresiile În care poate apărea şi autorul fişei, în speţă,
studentul.
Din prisma acestei activităţi de cercetare şi documentare în
biblioteca de specialitate, practicanţilor li s-au furnizat cunoştinţele
teoretice, dar şi cele practice, necesare deprinderii profesiunii de
bibliotecar, prin parcurgerea principalelor operaţiuni ale traseului
unei publicaţii de la achiziţionarea şi introducerea ei În fondul de
carte şi până ajunge la raft, spre a fi împrumutată cititorilor.

E - EXPO_ZIŢII/EVENIMENTE/EVALUARE/EDUCAŢIE
MUZEALA/ETNOGRAFIE/ESEU Instituţia parteneră în dialog cu
studenţii; F - FORMARE PROFESIONALĂ; G- GRUP ŢINTĂ
/GHIDAJE
De o reală importanţă în dezvoltarea competenţelor de
comunicare ale studenţilor s-a dovedit a fi implicarea lor activă În
programul de educaţie muzeală, Întâlnirea cu beneficiarii acestuia,
şcolari şi preşcolari ai instituţiilor de Învăţământ din judeţul Sibiu şi
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demonstraţia practică

a Însuşirii tehnicilor realizării ghidajelor pentru
temporare ale Complexului Naţional Muzeal ASTRA,
care le-au fost aduse la cunoştinţă elevilor prezenţi. În compunerea
ghidajelor personalizate, studenţilor li s-a cerut să ţină cont de vârsta
subiecţilor, În acest caz, 10-12 ani, şi de capacitatea lor de înţelegere
a noţiunilor de specialitate.
expoziţiile

Ghidqjpersonalizat al expoziţiei „Călăton"nd prin A/tai şi Kamchatka •;
studenta Camelia Oană, anul II, I.MA, grupa engleză-germană

H - HOTĂRÂRE; I - INFORMARE
Conform dictonului „Un om informat este un om puternic"
şi proiectului din anul 2007, de înfiinţare şi dare în folosinţă a
Centrului de Informare Turistică din Muzeul În aer liber, studenţii
nu au fost privaţi de vizitarea acestuia şi de explicarea, în detaliu, a
activităţilor care se derulează În acest monument de utilitate publică Casa din Sârbi, judeţul Maramureş.
Preocupat În mod permanent şi asiduu de asigurarea,
transmiterea şi circulaţia informaţiei cultural - turistice către publicul
vizitator, Centrul de Informare Turistică oferă detaliile necesare cu
privire la punctele de atracţie din interiorul Muzeului Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA, În speţă despre serviciile puse la
dispoziţia oaspeţilor noştri: vizita ghidată a Muzeului În aer liber,
audio-ghidajul, ceremoniile nupţiale în Bisericile din Bezded, judeţul
Sălaj, respectiv Dretea, judeţul Cluj, plimbările cu trăsurile şi săniile
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de-a lungul celor 1O kilometri de alei şi cu bărcile pe lacul de 6 ha din
mijlocul Muzeului În aer liber, organizarea de spectacole pe scena de
pe lac şi de team-building-uri pe toată suprafaţa muzeului, despre
spaţiile de cazare şi sălile de conferinţă de la Hostel Diana 1 şi 2,
oferta culinară prezentă la Cârciuma din Bătrâni şi Hanurile din
Veştem, respectiv Tulgheş, jocul tradiţional de popice de la Popicăria
din Păltiniş şi activităţile recreativ-educative de la Etno Tehno Parc Muzeul Copiilor.
Operaţiunea de promovare continuă prin prezentarea
tuturor evenimentelor derulate de Muzeul ASTRA: a târgurilor şi a
festivalurilor, a animaţ:iilor culturale, a conferinţelor şi a vernisajelor
expoziţiilor sau ale monumentelor reconstruite în muzeu şi,
bineînţeles, a obiectivelor turistice din întreg judeţul Sibiu şi din
regiunile învecinate, atât prin comunicarea directă cu turiştii, cât şi pe
cale electronică, prin intermediul colaboratorilor: Asociapa
Judeţeană de Turism Sibiu, centrele de informare turistică din judeţul
Sibiu, diverse instituţii şi societăţi comerciale, agenţii de turism şi
tour-op~ratori, reviste specializate, unităţi de cazare ş.a.
In vederea dezvoltării unei noi competenţe, cea
corespunzătoare reprezentantului de vânzări, participanţii la practică
au primit toate amănuntele legate de organizarea internă a vânzării
de publicaţii din Centrul de Informare Turistică, ale propriei edituri,
„ASTRA Museum" şi ale colaboratorilor în domeniu.

J- JOC;K-KM;L-LOGOS
Unul dintre rezultatele preconizate de proiectul Universităţii
!Jidan Blaga, acela de sporire a capacităţii studenţilor de autodecizie,
iniţiativă şi flexibilitate În diferite situaţii specifice la locul de muncă,
în cazul de faţă, Muzeul ASTRA, a fost îndeplinit încă de la
începutul stagiului de practică prin atragerea de studenp-voluntari
pentru diversele programe culturale derulate de instituţia noastră. La
solicitarea tutorilor de practică, răspunsurile pozitive de participare
activă la acţiunile muzeului nu s-au lăsat aşteptate, iar Festivalul
Naţional de Datini şi Obic~iuri, Târgul Naţional de Jucării, Noaptea
Muzeelor, Festivalul tarafuri şi Fanfare şi Ziua Sugarnlui s-au bucurat de
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ajutorul oferit, cu profesionalism, de viitorii practicieni În câmpul
muncii.

M - MĂIESTRIE/MATURITATE/MULTICULTURALISM/
MUZEOGRAF /MUZEU; N - NOAPTEA MUZEELOR;
O-OPTIMISM/OBSERVAŢIE

În problematica stagiului de practică a fost integtată o temă
în scopul stimulării capacităţ:ilor organizatorice, de
iniţiativă, de imaginaţie, de comunicare şi de coeziune a echipei, şi
anume: redactarea proiectului Noaptea Muzeelor 2012, de către fiecare
grupă, În parte, urmărindu-se fiecare pas din organizarea unui
eveniment: tematica de idei, programul evenimentului, tabdul cu
repartizarea sarcinilor, adresde oficiale (către poliţie, jandarmerie,
ambulanţă, Tursib, serviciu de pompieri, firma de pază a instituţiei),
mediatizare (invitaţii, comunicat de presă, articol, afiş, materiale
adiţionale, parteneri media, sponsori - cerere de sponsorizare ş.a.),
după ce, În prealabil, le-au fost furnizate toate informaţiile necesare
de către îndrumătorul de practică. Studenţii şi-au dovedit măiestria şi
ingeniozitatea În realizarea dosardor de organizare a evenimentului
solicitat, care au fost predate tutorilor de practică, În vederea
complexă,

evaluării.

Noaptea Muzeelor 2012, în viziunea studenţilor
- dosar de eveniment
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P - PROMOVARE/PARTENERIAT /PATRIMONIUL
MUZEAL/PROIECT /PROGRAM EVENIMENT;
R-RESPONSABIL DE PRACTICĂ/REZULTATE/
RESTAURARE
Rezultatul realizării acestei terne deosebit de complexe a fost
unul pozitiv şi îmbucurător, toate cerinţele fiind respectate, chiar
completate cu creativitate, făcându-se, încă o dată, dovada asimilării
cunoştinţelor teoretice din cadrul facultăţii şi a practicii studenţeşti
pusă la dispoziţie de Muzeul ASTRA.
S- SUSTENABILITATE (DEZVOLTARE DURABILĂ)/
SERVICII CULTURALE & TURISTICE/SPIRIT DE ECHIPĂ/
S.W.O.T.; T- TEAM-BUILDING/TUTORI DE PRACTICĂ/
TRADUCERI/TURISM CULTURAL/TESTUL BELBIN
Tutorii de practică au putut observa în decursul celor două
semestre ale anului universitar 2010/2011 cum s-au coagulat
echipele fiecărei grupe, tranzitându-se toate stadiile de dezvoltare ale
acestora: de la formare (etapa în care încrederea în sine era redusă şi
cunoaşterea reciprocă infimă), la trecerea prin conflictele iscate de
ideile individuale, care au creat, iniţial, o stare de confuzie, evitată
prin stabilirea unor norme şi proceduri de funcţionare cu ajutorul
abordării unor strategii şi viziuni comune şi până la obţinerea
performanţei, semn că echipa a ajuns unită, cunoaşte şi respectă
regulile şi rolurile fiecăruia, stabilite anterior, iar comunicarea este
clară şi eficientă, munca în echipă a devenind funcţională.
U- UNIVERSALITATE; V-VÂNZĂRI/VOLUNTARIAT/
VIITOR
Premergător formării echipelor, În vederea stabilirii rolului
fiecărui student în cadrul acestora, s-au derulat şi alte câteva acţiuni
complementare, în funcţie de tematica inclusă În programul stagiilor
de practică, cursanţilor fiindu-le aplicat testul BELBIN, care, pe baza
răspunsurilor pertinente, a furnizat informaţii relevante cu privire la
poziţia pe care ar trebui s-o ocupe fiecare în viaţa activă care va
urma după anii de studiu din timpul facultăţii.
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Astfel, dintre respondenţii chestionarului s-au evidenţiat:
realizatorii (care fac o planificare sistematică a sarcinilor şi muncesc
cu eficienţă pentru a transforma aceste planuri În realitate),
coordonatorii (care organizează operaţiunile şi resursele echipei În
scopul îndeplinirii obiectivelor acesteia), modelatorii (care modelează
eforturile echipei prin stabilirea obiectivelor şi priorită~or),
inovatorii (contribuie cu idei noi În activită~e, operaţiunile şi ţelurile
echipei), investigatorii de resurse (analizează şi descriu resursele,
ideile şi noile evoluţii din afara echipei, ştiind precis care este
persoana cea mai indicată în oferirea de soluţii pentru diferitele
probleme care ar putea apărea), monitor-evaluatorii (a căror atuuri
pentru echipă constă În analiza, observaţia obiectivă şi evaluarea
conceptelor şi deciziilor luate), lucrătorii de echipă (stimulează
spiritul de echipă, sunt cooperanţi şi îmbunătăţesc comunicarea
interpersonală, reuşind să reducă, la minim, posibilele conflicte),
finalizatorii (buni planificatori, realizator şi finalizator ai sarcinilor
echipei).
X-(e)XAMEN
Prin intermediul rezultatelor interpretate ale testului
BELBIN, susţinut de studenţi, s-a făcut trecerea spre lecţia de
management al proiectelor, În care s-au purtat discuţii despre
proiectele pe care Complexul Naţional Muzeal ASTRA le are În
derulare (prezentarea generală a activită~or, modalită~e de
implementare a acestora, detalierea unui model de cerere de
finanţare, folosit drept suport de curs şi analiza capitolelor principale
care stau la baza scrierii unui proiect). Fiecare grupă, în parte, a avut
ca temă redactarea unui proiect de interes comunitar, considerat
examen practic al finalului primului semestru din anul universitar
2010/2011, pe care l-a trecut cu brio, demonstrându-şi competenţa,
interesul, creativitatea şi spiritul de echipă adevărată.
Z-ZBUCIUM
Practica studen~or anului al Ii-lea de la Facultatea de Litere
şi Arte În cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA s-a Încheiat,
dar proiectul Stagiile de pregătire practică studenţilor - un pas important în
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tranziţia

În scopul finalizării tuturor
a diseminării rezultatelor obţinute.
Muzeul ASTRA, În dubla sa calitate, de beneficiar şi
prestator în cadrul proiectului Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
mulţumeşte, pe această cale, tuturor celor implicaţi în activităţile
desfăşurate sub umbrela instituţiei, îşi exprimă dorinţa ca acest tip de
colaborare interinstituţională favorabilă să continue şi le doreşte
tuturor studenţilor să aplice cu succes Învăfăturile dobândite în urma
multitudinii de acţiuni la care au fost părtaşi activi.

de la studiu la

viaţă activă continuă,

activităţilor prevăzute şi

Studenţi

în Muzeul în aer liber - la un pas până la viaţa activă,
Litere, anul II, grupa engleză-română
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Strategia de hranding a Complexului Naţional Muzeal
„Curtea Domnească" Târgovişte
Marilena IORDACHE
Marius STĂNESCU
Complexul Naponal Muzeal „Curtea Domnească"

Târgovişte

Naponal Muzeal „Curtea Domnească" din
una dintre cele mai prestigioase institupi de
cultură din judeţul Dâmboviţa şi este subordonată Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, ordonatorul principal de credite. Prin
diversitatea activităplor şi funcpilor sale specifice, această institupe
muzeală constituie un reper esenpal în ceea ce priveşte realizarea
actului cultural În spapul teritorial-administrativ al judeţului
Dâmboviţa, dar cu precădere În municipiul-reşedinţă.
O vizită în muzeul nostru nu se limitează doar la o singură
clădire şi la Încadrarea Într-un profil singular al specializării, devenind
un periplu amplu, ce prezintă aspecte multiple ale trecutului şi ale
prezentului În plină transformare, oglindite deopotrivă într-o largă
varietate de exponate, puse În valoare În 14 muzee şi case
memoriale: Complexul Monumental „Curtea Domnească", Muzeul
Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul Tiparului şi al Cărpi Vechi
Româneşti, Galeriile Stelea, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile
Blendea", Muzeul de Artă, Casa Atelier „Gheorghe Petraşcu",
Muzeul de Etnografie - Pucioasa, Muzeul Orăşenesc - Moreni,
Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel
Popescu" din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale,
Muzeul Comunal - Pietroşiţa.
Simbol al municipiului şi unul dintre cele maJ. tmportante
obiective turistice din Târgovişte, Turnul Chindiei a fost construit În
timpul domniei lui Vlad Ţepeş (1456-1462), având inipal un rol de
apărare şi supraveghere. Este situat în partea de nord-vest a Curpi
Domneşti fiind ridicat peste pridvorul paraclisului ce data Încă din
Complexul

Târgovişte reprezintă
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vremea lui Mircea cel Bătrân. Înalt de 27 m, el este alcătuit dintr-o
bază de forma unui trunchi de piramidă, din piatră, din care se ridică
un corp cilindric din cărămidă al cărui diametru măsoară 9 m.
Construcţia are 3 etaje, din care ultimele două sunt marcate la
exterior de deschideri în arc frânt şi de balcoane sprijinite pe console
de piatră. Accesul până la partea superioară a turnului se face cu
ajutorul unei scări interioare, În spirală. La Început, turnul era alcătuit
din două etaje, iar accesul se făcea pe un pod mobil de la primul
nivel, direct din casa alăturată. Modificările suferite de această
construcţie ne împiedică să stabilim cu exactitate forma sa iniţială,
aspectul actual fiind datorat domnitorului Gheorghe Bibescu, ce
ordona restaurarea lui în 1847.
Turnul Chindiei este cea mai importantă atracţie turistică din
oraş şi totodată simbolul oraşului, elemente specifice edificiului fiind
prezente pe stema oraşului, în partea de sus, dar şi în partea de jos.
Fiind un monument istoric, clădirea găzduieşte acum o expoziţie de
documente, arme şi obiecte care au aparţinut lui Vlad Ţepeş. Din
punct de vedere administrativ, Turnul Chindiei se află sub tutela
Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte.
Pornind de la aceasta premisă, am iniţiat o strategie de
branding a muzeului, începând cu anul 2009, o dată cu schimbarea
siglei muzeului. Aceasta a reprezentat o nouă identitate pentru
instituţia muzeală scoţând În evidenţă cel mai important obiectiv
turistic al judeţului Dâmboviţa şi piesa de rezistenţă a Complexului
Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte, respective Turnul
Chindia. (Fig. 1 şi Fig. 2)
În iulie 2010, s-a depus la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci documentaţia pentru înregistrarea mărcii Turnul Chindiei.
Nouă luni mai târziu, Complexul Naţional Muzeal „Curtea
Domnească" Târgovişte avea drepturi depline asupra acestei mărci.
(Fig. 3 ) După înregistrare a urmat dezvoltarea de produse sub
această marcă. Primul produs lansat a fost Ciocolata „Turnul
Chindia" (Fig. 4), un produs realizat foarte bine din punct de vedere
calitativ şi care s-a bucurat de un mare succes în rândul vizitatorilor
Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte,
stocul epuizându-se în doar 3 săptămâni de la lansare. Au urmat 64
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de produse tip suvenir, care au inclus această marcă. În prezent
suntem În negocieri cu o firmă producătoare de vinuri pentru
lansarea produsului Vinul Voievozilor.
Produsul este realizat de către firma Pralin Cisnădie, din
ciocolată cu cremă de rom şi perle crocante şi se achiziţionează
numai de la magazinul muzeului din cadrul Ansamblului
Monumental „Curtea Domnească". Tableta din ciocolată este de 35
grame, fiind realizată manual şi are În compoziţie ciocolată belgiană
de cea mai bună calitate.
A fost lansată de Zilele Târgoviştei, pe 9 septembrie, la Sala de
Conferinţe din cadrul Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi
Româneşti. (Fig. 5) Evenimentul face parte din seria de manifestări
culturale organizate de instituţia muzeală cu ocazia „Zilelor Cetăţii
Târgovişte". (Fig. 6)
Ciocolata Turnul Chindiei a devenit produsul cel mai apreciat
al muzeului Curţii Domneşti din Târgovişte. Este al treilea produs de
acest gen scos sub licenţa unui muzeu din România. Se aşteaptă ca
ciocolata să fie unul din produsele de top, având în vedere faptul că
ciocolata Brukenthal şi ciocolata Regilor de la Palatul Peleş, mai
vechi pe piaţă decât Turnul Chindiei, au Înregistrat vânzări record.
Aşadar, la cei 75 de ani de existenţă, Complexul Naţional
Muzeal „Curtea Domnească" din Târgovişte vine în Întâmpinarea
publicului cu oferte cultural-educative, proiecte şi programe din ce În
ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele
oamenilor, deschizându-le gustul pentru frumos, pentru istoria
locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi ineditul informaţiilor
furnizate.
Anul acesta conducerea Complexului Naţional Muzeal
„Curtea Domnească" şi-a concentrat atenţia pe buna structurare a
activităţii instituţiei şi armonizarea acesteia, pe buna funcţionare a
ansamblului, bazată pe conexiunea adecvată a celorlalte niveluri
manageriale tactice şi operative (planuri de activitate ale secţiilor,
persoanelor, anuale, lunare), dar şi pe lansarea acestui produs dulce
destinat tuturor vizitatorilor, dar cu precădere celor mai mici.
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Pentru a observa impactul activităţilor din cadrul strategiei de
branding vă prezint în continuare graficul cu situaţia vizitatorilor în
perioada ianuarie 2008 - septembrie 2011.
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Complexului
Naţional
Muzeal
„Curtea
Domnească" din Târgovişte, în ceea ce priveşte numărul vizitatorilor
este de 100.000 anual.
Principalul motiv care a dus la o scădere a numărului de
vizitatori în perioada 2008-2010, în anul 2008 numărul de vizitatori
fiind de 83.247, În anul 2009 de 91.441, iar în anul 2010 fiind de
73.636, este amplul proces de restaurare în care s-a aflat Complexul
Monumental „Curtea Domnească", cel mai important obiectiv
turistic din judeţul Dâmboviţa. Acest proces de restaurare s-a
desfăşurat în perioada 2007-2010. Pe durata lucrărilor, vizitatorii au
avut acces doar la Turnul Chindiei.
Numărul mare de vizitatori de anul acesta dovedeşte prestigiul
de care se bucură această instituţie, dar se datorează şi diversificării
evenimentelor organizate de Complexul Naţional Muzeal „Curtea
Domnească", care prin proiectele educaţionale şi expoziţiile
temporare oferite a reuşit să atragă vizitatori din toate categoriile de
vârstă. Cei mai mulţi vizitatori, au vizitat Ansamblul Monumental
„Curtea Domnească", cel mai important obiectiv turistic din judeţul
Dâmboviţa, unde au fost extinse spaţiile expoziţionale în urma
finalizării lucrărilor de restaurare.
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Dorinţa noastră,

100.000 de vizitatori,
activităţi pe care le vom

pentru anul în curs, este de a depăşi cifra de
şi sigur vom reuşi, cu ajutorul celorlalte
desfăşura În perioada imediat unnătoare.

Fig .1 Vechea sigla a CNM „Curtea

Fig. 2 Noua sigla a CNM „Curtea

Domnească Târgovişte"

Domnească" Târgovişte
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Fig. 3 Certificat de înf71gistraf7! a mărcii

„Turnul Chindiei"
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Fig. 5 Lansarea ciocolatei „Turnul Chindiei"
Fig. 4 Ambalaj ciocolata
„Turnul Chindiei"

Fig. 6 Lansarea ciocolatei de Zilele
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Cetăţii

Programe de educaţie muzeală permanente
la Muzeul „Casa Mureşenilor" din Braşov
OvidiuSAVU
Muzeul „Casa

de educaţie muzeală desfăşurate la Muzeul
„Casa Mureşenilor" după anii 90 au fost În perioada 2002-2003.
Acestea au fost sub forma unor cercuri de educaţie la care participau
circa 15-20 de elevi. Activităţile propuse constau În cinci cercuri de:
arte plastice, istorie, literatură, teatru şi muzică. Alte activităţi
propuse de-a lungul timpului au mai fost cele care au avut ca
obiectiv concursurile şi activităţile interactive.
Începând cu anul 2006 la muzeu sau în spaţiul public s-au
desfăşurat mai multe activităţi de educaţie muzeală.
Acest program de educaţie, nou conceput s-a intitulat
„Vacanţa artelor la muzeu". În primul an de activitate a avut 3
module sau activităţi propuse pentru un grup ţintă format din copii
cu vârsta Între 6 şi 14 ani. Aceste 3 grupe sau module de activităţi
s-au desfăşurat şi au avut următoarele programe: modelaj În lut,
desen-pictură şi mituri şi legende despre Braşov. De la primele
activităţi am fost ajutaţi de unii artişti locali dintre care o îi amintim
pe doamnele Agnes Ferencz şi pe Terezia Cristian, dar şi pe pictorul
Alexandru Repanovici. Tot În cadrul acestor manifestări, la modulul
despre mituri şi legende despre Braşov am avut şi o activitate
dedicată muzicii. Aceasta am intitulat-o „Instrumente muzicale
neconvenţionale", care s-a bucurat de mare succes În rândul copiilor
participanţi, ca şi modelajul în lut.
Începând cu anul 2008 la Muzeul „Casa Mureşenilor" s-au
iniţiat mai multe programe de educaţie muzeală, dintre care, cele mai
importante le vom enumera În rândurile de mai jos. La Casa „Ştefan
Baciu" s-a desfăşurat un program de educaţie muzeală intitulat
„Copiii restauratori şi conservatori", susţinut de către d-na Carmen
Primele

activităţi

Mureşenilor" Braşov

141

Andrei. Acest program a fost realizat prima dată la Muzeul
Literaturii Române din Bucureşti. Ulterior, acest program de
educaţie muzeală a fost folosit şi este În desfăşurare la Casa
Mureşenilor, fiind coordonat de d-na Lorena Domocoş. Precizăm ca
programul a fost modificat şi s-a diversificat. Paralel cu acest
program avem în desfăşurare programele care sunt incluse în
materialul de mai jos.
În anul 2007, dar şi în 2008, am început un program nou
intitulat: „Muzeul vine la tine", prin care am dorit ca muzeul să iasă
din locaţie, mergând, la cerere, la diferite şcoli şi licee, mai ales cele
situate în mediul rural sau mai depărtate de oraşul reşedinţă de judeţ,
Braşov. Programele pe care le-am desfăşurat În cadrul acestor acţiuni
au constat În descrierea costumului de epocă, rochia denumită
crinolină şi, respectiv, fracul, jobenul şi redingota purtate de bărbaţi
În secolul al XIX-lea. Alte programe educaţionale au constat În
modelaj În lut, „Copiii restauratori", mituri şi legende locale, jocuri
logice interactive etc. Aceste activităţi s-au bucurat de apreciere din
partea copiilor, mai ales că au putut descoperi personalităţi sau
aspecte de viaţă privată a braşovenilor de altădată cu ajutorul
jocurilor, cu puzzle-uri, lucrând cu diferite materiale. În ~eneral
numărul acestor elevi participanţi a fost de 10-15 pe grupă. ln anul
2010 acest program a fost derulat în cadrul unui proiect câştigat de
către muzeu şi finanţat de Administraţia Fondului Cultural Român,
având mai multe activităţi de educaţie muzeală.
Între anii 2007 şi 2011 am fost cu acest program, singur sau
cu colegii mei în localităţi ca Victoria, Săcele, Prejmer, Bucureşti şcoala particulară „Genesis", Măieruş, Codlea şi Zărneşti. Un număr
de aproximativ 400 de elevi au beneficiat de aceste cursuri, plătind
un preţ minim, respectiv biletul de intrare la muzeu cu reducere.
Alte două noi programe de educaţie muzeală au fost iniţiate
la sfârşitul anului 2008, respectiv în primăvara lui 2009. Unul dintre
ele este „Povestea Crăciunului'', având trei întâlniri înaintea
sărbătorilor de iarnă. Programul a fost adresat copiilor cu vârsta Între
7 şi 14 ani şi am avut două grupe de elevi, cererea fiind mare din
partea şcolilor sau părinţilor.
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La prima Întâlnire elevii au Învăţat colinde În limba română,
cu d-na prof. Terezia Cristian. Modalitatea de
lucru e diferită, cu poveşti şi exemple adecvate vârstei, artista
braşoveancă având experienţă În munca cu copii. La cea de a doua
Întâlnire copii au aflat poveşti despre Crăciunul la Braşov sau În
împrejurimi de acum un veac. De mare ajutor ne-a fost în acest sens
d-na Lucia Bunaciu, urmaşa familiei Mureşenilor. De altfel, d-na
Bunaciu ne ajută, la muzeu, aproape la orice expoziţie sau activitate
muzeală. Ultima Întâlnire a constat În confecţionarea de beteală şi
modelaj În lut pentru împodobirea bradului de Crăciun. Şi la aceste
activităţi am fost ajutaţi de artista braşoveană Agnes Ferencz, cea
care are viaţa şi casa, am putea zice dăruite muncii cu copiii de toate
vârstele.
Un alt program adresat şi inspirat de sărbătorile religioase a
fost „Iepuraşul la muzeu", un titlu mai degrabă comercial, dar care a
avut participanţi destul de mulţi.
Au fost două activităţi importante: modelajul În lut şi
Încondeiatul ouălor de Paşti. Cum era şi firesc acest program s-a
desfăşurat de obicei În apropierea sărbătorilor de Paşte, înaintea sau
În timpul vacanţei elevilor de primăvară.
De caţtva ani, programele prezentate mai sus sunt
permanente, Înscriindu-se la ele copii din timp, fiind promovate prin
mijloace mass-media, dar şi prin contact cu Învăţătorii sau profesorii
din şcoli.
Un alt program iniţiat Încă din anul 2009 a fost „Protejarea
patrimoniului mobil şi imobil". Din păcate la acest curs au participat
de-a lungul timpului doar trei grupe de elevi. E vorba de un program
adresat elevilor mai mari, de la 12 la 18 ani, având o prezentare
teoretică şi una practică. De un mare ajutor În realizarea acestui
program de educaţie ne-a fost d-na Silvia Demeter. Aceasta a fost
ajutată şi de o echipă de meşteri restauratori de monumente istorice.
Proba practică a constat În special în restaurarea unei ferestre vechi
de lemn, dar şi a porţilor de casă declarate monument istoric, din
zona centrală a Braşovului.
germană şi maghiară
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Programele

de

educaţie muzeală continuă,

am avut cea de a VI- a
ediţie
a
programului
„Vacanţa artelor la muzeu",
în vara anului 2011, unde au
participat peste 150 de
elevi, diferiţi, la 6 module
de educatie
, muzeală. A fost
şi o excursie documentară
pe şantierul arheologic de la Racoşul de Jos.
Programele de educaţie muzeală au avut şi au un impact
important la atragerea· publicului vizitator, am avut copii care aveau
4- 5 ani când au venit la primele programe, iar acum au 10-12 ani şi
continuă să vină, iar dintre cei mai mari, mulţi au devenit voluntari ai
muzeului. Ne dorim să realizăm activităţi diferite şi diversificate,
programe În cadrul expoziţiilor itinerante sau temporare, care să
atragă publicul vizitator permanent la muzeu.
JOC, COMUNICARE, ÎNVĂŢARE
Programul educaţional-cultural se derulează pe parcursul a
patru săptămâni şi se adresează elevilor claselor II-IV. Prima
întâlnire se desfăşoară la sediul muzeului, unde au loc o serie de
jocuri interactive, vizionări de filme documentare, legende şi mituri
despre Braşov.
La cea de-a doua vizită elevii vor urma un curs de modelaj În
lut. A treia Întâlnire, intitulată „Descoperă muzica", constă în
descrierea şi Învăţarea unor instrumente muzicale neconvenţionale,
urmând ca În cea de-a patra Întâlnire elevii să efectueze o mică
excursie prin Cetatea Braşovului.
Activităţile propuse se doresc a fi o alternativă pentru petrecerea
timpului liber, dar şi o metodă inedită de a învăţa lucruri noi în care
copiii să-şi folosească imaginaţia.
Persoană de contact: prof. Ovidiu Savu

144

SĂ CITIM ZIARUL STRĂBUNICILOR
Transilvania, Braşov, 22 Mart. Întro cetate aşa mare, cum este a noastră,
Juserum lipsiţi într'ăsta an de petrecănii teatrale - dar' ce bucurie, cînd văzurăm
din nou teatrul deschis şi o societate de diletanţi adunată din junii şi din
jntmoasele cele alese ale cetăţii jucînd cu îndămănare vrednică de toată lauda!

(G.T., nr. 1, 12 martie 1838)
Pe parcursul unei Întâlniri, elevii vor afla informaţii despre
utilizarea alfabetului chirilic În scrierea limbii române în secolele
XVI-XIX şi despre primul ziar politic al românilor ardeleni, „Gazeta
de Transilvania", tipărit, la Începuturi, cu caractere chirilice. În
cadrul atelierului, elevii vor primi alfabetul chirilic şi o fotocopie din
„ziarul străbunicilor" şi vor transcrie articolele cu caractere latine şi
În limbaj contemporan. La sfârşitul Întâlnirii, elevii vor fi surprinşi să
constate că pot citi şi ei, destul de uşor, textele vechi.
Programul se adresează elevilor din ciclul gimnazial, clasele a
VI-a, a VII-a şi a VIII-a.
Persoană de contact: Marinela Barna
COPIII RESTAURATORI ŞI CONSERVATORI
Cu ajutorul unei prezentări realizate În power-point, copiii
sunt introduşi În lumea scrisului şi a suporturilor de scris, a tiparului
şi a cărţii. Vor afla care este procedeul de realizare a hârtiei manuale,
care este diferenţa dintre aceasta şi hârtia industrială folosită În zilele
noastre. Documente din Arhiva Mureşenilor le vor folosi ca
exemple. Copiii vor fi învăţaţi de ce se Învechesc cărţile, cum se pot
păstra, cum se mânuiesc şi, mai ales, cum se repară. Partea cea mai
atractivă o reprezintă proba practică, prin care copiii se transformă
În mici restauratori. Astfel, fotocopii realizate după documente din
arhiva muzeului vor fi
deteriorate
apoi
Şl
restaurate de către cop111
participanţi
la
acest
program.
La
finalul
Întâlnirii, copiii vor face o
vizită
În
Arhiva
Mureşenilor,
pentru
a
vedea cum sunt păstrate şi
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conservate
documentele
din
patrimoniul muzeului nostru.
Programul se adresează elevilor
din clasele a III-a şi a IV-a.
Persoană
de contact. Lorena
Domocoş

PUBLICITATEA IERI

ŞI

AZI

Programul îşi propune o
incursiune în istoria publicităţii în
Transilvania secolelor XIX-XX, publicitate care a jucat un rol tot
mai important În viaţa societăţii moderne, fiind legată de
comunicarea de masă. A doua jumătate a secolului XIX este o
perioadă nereglementată, în sensul că fiecare putea lăuda orice şi
oricât, fără interdicţie. La începutul veacului următor publicitatea
începe să se maturizeze, iar textul publicitar pune accentul pe
aspectele concrete, pe beneficiile produsului.
Partea a doua a cursului angrenează participanţii În realizarea
propriilor anunţuri publicitare pentru presa scrisă, radio şi
televiziune. Programul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi
liceal.
Persoană de contact: Marinela Bama

ISTORIA COSTUMULUI
A durat patru ore să mă îmbrac; şi apoi a plouat; am comandat
trăsura şi umbrela şi am qjuns la ora 5 la curte, aproape de croitorii mei ... Aşa

Începe jurnalul unui gentleman londonez din prima jumătate a
secolului al XIX-lea.
Ceea ce urmează vom descoperi împreună, pe parcursul a
trei întâlniri, în care ne vom opri asupra a şase capitole din istoria
vestimentaţiei secolului al XIX-lea: costume feminine, costume
bărbăteşti, pălării, accesorii, coafuri, viaţa socială.
Parfumul acelor vremuri îl vom putea surprinde prin imagini
şi-l vom reda prin costumele şi accesoriile pe care le vom
confecţiona împreună .

Programul se

adresează

elevilor din clasele II-VIII.
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PROTEJAREA PATRIMONIULUI IMOBIL
În cadrul cursului, elevii de şcoală generală sau liceu vor fi
familiarizaţi cu principalele monumente istorice ale Braşovului. Vor
afla şi descoperi principalele tehnici de conservare şi restaurare a
patrimoniului imobil. Colaboratoarea şi lectorul nostru principal va
fi doamna Silvia Demeter.
COMUNICARE ŞI CREATIVITATE
Cercul de literatură „Comunicare şi creativitate", desfăşurat
la secţia literară „Ştefan Baciu", este un program de educaţie oferit
elevilor claselor II-V, prin care se doreşte stimularea creativităţii şi a
originalităţii. Programul include cursuri despre poezie, exerciţii de
scriere creativă şi de comunicare expuse prin joc. Oferta noastră
cuprinde patru teme:
1. „Ce este poezia?" (modalităţi de scriere: dadaistă, combinări de
sunete, Haiku etc.);
2. „Lectura şi cartea" (lectură piese de teatru pe roluri, joaca de-a
jurnalistul; scrierea unui afiş etc.);
3. „Comunicarea şi responsabilitatea comunicării" (tipuri de
comunicare; exerciţii de comunicare non-verbală);
4. „Simbolurile şi imaginile. Rolul lor În viaţă şi În artă" (horoscopul;
exerciţii de scriere creativă).
Persoană de contact: Ramona Popovici.
La realizarea acestor programe precum şi la desfăşurarea activităţilor
propriu-zise ne-au fost de un real folos colegele Cristina Seitz şi
Rodica Florea, precum şi tot colectivul muzeului, cărora le
mulţumim şi pe această cale.
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Meştereşte

cu noi vara!-

Ediţia

a II-a

AndreaDEAK
Cristina Ioana FELEA
Muzeul Naţi.anal al

Carpaţilor Răsăriteni

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni organizează în
parteneriat cu Asociaţia Cultural Ştiinţi.fi.că Carpaţii Răsăriteni, pe
lângă programele sale anuale, tradiţionale, şi o serie de activităţi
creative ocazionale, adresate publicului larg din municipiul Sfântu
Gheorghe. Printre acestea se numără şi proiectul ,,lv1eştereşte cu noi
vara!'. Acest proiect a debutat ca un proiect pilot în anul 2010, dar se
doreşte transformarea sa într-un proiect anual, astfel încât în 2011 a
ajuns la cea de-a doua edip.e.
Scopul acestor proiecte este implicarea întregii comunităţi
din municipiul Sfântu Gheorghe, în special a copiilor şi tinerilor, în
activităţi culturale de păstrare a tradiţiilor specifice zonei.
Numărul în continuă creştere a solicitanţilor acestor
activităp. (profesori, educatori, învăţători, elevi, părinp. şi bunici
deopotrivă) demonstrează interesul crescut al comunităţii din Sfântu
Gheorghe pentru implementarea a unui număr cât mai mare de
proiecte de acest gen, cât şi impactul pozitiv pe care îl au acestea
asupra publicului larg. De asemenea, există un adevărat interes al
elevilor de a participa la astfel de proiecte şi în timpul verii, nu top.
copiii având ocazia de a părăsi localitatea în această perioadă.
Importanţa proiectului ,,M.eştereşte cu noi vara!' este cu atât
mai mare cu cât oferta culturală la nivel de comunitate, cu privire la
tradiţiile şi meşteşugurile zonei, este redusă În timpul verii.
Activităţile din cadrul proiectului sunt menite: să-i apropie
pe elevii din Sfântu Gheorghe de tradiţiile zonei şi să-i încurajeze să
accepte moştenirile culturale ale acesteia; să demonstreze importanţa
moştenirilor culturale tradiţionale în lumea contemporană şi în
dezvoltarea elevilor ca indivizi şi dezvoltarea lor ca o comunitate a
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viitorului; să le dezvolte abilităţile practice de prelucrare a lemnului,
de cusături, de pictură, de modelaj; să le dezvolte simţul artistic dar şi
creativitatea; să-i motiveze să-şi petreacă timpul liber alături de alţi
tineri de vârsta lor, În cadrul unor activităţi practice distractive,
sănătoase şi educative; să elimine barierele lingvistice, etnice şi socioculturale prin promovarea unor tradiţii locale, indiferent de originea
lor etnica-folclorică.
Organizatorii sunt deschişi la colaborarea cu cât mai multe
instituţii pentru un impact puternic asupra locuitorilor municipiului
Sfântu Gheorghe, iar existenţa acordurilor parteneriale Încheiate cu:
Asociaţia Cultural Ştiinţifică Carpaţii Răsăriteni (instituţii ce participă
cu voluntari în proiect), Asociaţia Philadelphia Pro Familia (asociaţie
a persoanelor cu sindromul Down şi a familiilor acestora) garantează
succesul programului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea
accesului la produsul cultural şi la moştenirea culturală tradiţională
imaterială locală şi naţională a 38 de copii din localitatea Sfântu
Gheorghe, prin organizarea a unor ateliere de creaţie În luna august
2011, coordonate de voluntari din cadrul Asociaţiei şi de specialişti
din cadrul MN CR.
Grupul ţintă al programului a fost format din 15 copii
preşcolari, 15 elevi din ciclul primar şi gimnazial din oraşul Sfântu
Gheorghe şi 8 copii cu sindromul Down şi autism. Pe lângă copii, la
atelierele organizate au luat parte şi 10 părinţi.
Proiectul a fost cofinanţat de către Primăria Municipiului
Sfântu Gheorghe.
Atelierele s-au desfăşurat la sediul Muzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni şi au avut ca temă expoziţia de arheologie
„Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc, Dâmbul Cetăţii".
Proiectul s-a derulat În intervalul 8 august - 1 septembrie
2011.
Fiecare grupă de copii a participat la 4 ateliere, cu
următoarele tematici: 1 atelier de modelaj manual din lut, 1 atelier de
ţesături manuale, 1 atelier de pictură pe vase ceramice, 1 atelier de
decorare a obiectelor prin tehnica şerveţelului respectiv 1 atelier de
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quilling. Activităţile din cadrul fiecărui atelier au fost adecvate grupei
de vârstă căreia ne-am adresat.
Prin vizita tematică a expoziţiei s-a urmărit adaptarea
grupului, prin limbajul folosit, prin caracterul interactiv al expoziţiei,
interacţiunea cu toţi membrii grupului, adulţi şi copii.
În cazul celei de-a treia grupe, adulţii prezenţi (părinţii
copiilor· cu dizabilităţi) au constituit liantul dintre ghid şi copii,
aceştia având nevoie de o perioadă de acomodare cu persoane noi.
Caracterul interactiv al expoziţiei a contribuit În mare măsură la
facilitarea comunicării cu grupul participant. Reconstituirile din
cadrul acesteia transmit mesajul expoziţiei fără a fi nevoie de prea
multe explicaţii suplimentare. Însă întrebările nu Întârzie să apară,
curiozitatea tuturor fiind sporită de elementele de interactivitate.
La activităţile proiectului nostru a participat o grupă specială
formată din 8 copii şi elevi autişti şi cu sindromul Down, 8 părinţi
dar şi 5 fraţi/surori ai acestora (care sunt copii sănătoşi).
Cu acordul şi la solicitarea părinţilor grupul a fost completat
pe parcurs cu 2 copii sănătoşi şi părinţii acestora - integrarea de noi
persoane, benefică ambelor părţi. Se urmăreşte integrarea în
societate a copiilor cu deficienţe, şi acceptarea acestora de către
membrii societăţii. Facem asta urmând tehnica paşilor mici, fără a
aştepta rezultate majore de la bun început. Încrederea persoanelor cu
dizabilităţi se câştigă greu, dar odată obţinută este extrem de
recompensatoare şi de lungă durată.

De ce modelajul?
Modelajul manual al lutului este una dintre cele mai vechi
cunoscute, născută din nevoia firească de a depozita
produse alimentare şi apă. Piesele ceramice de patrimoniu etalate în
cadrul expoziţiei constituie 80% din moştenirile culturale pe care
vizitatorii le pot observa. Toate aceste piese au fost create şi decorate
manual. Astfel, prin intermediul acestui atelier încercăm să
demonstrăm tehnicile de modelaj folosite de strămoşii noştri,
Începând cu cele din Epoca pietrei şi a cuprului (Cultura CucuteniAriuşd-Tripolie) şi până la Epoca bronzului (Cultura Wietenberg).
Atelierul începe printr-o scurtă introducere, fiecare din
participanţi se prezintă. Apoi coordonatorul atelierului introduce
ocupaţii
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Într-un dialog de grup infonnaţiile pe care doreşte să le transmită
participanţilor. În timp ce copiii încep prima etapă de lucru,
frământatul lutului, li se adresează Întrebări legate de ceea ce pot
simţi, de consistenţa materialului, de asemănarea cu alte materiale, de
provenienţa sa. Astfel, copiii sunt cei care răspund, aceasta fiind o
metodă foarte bună de a li se întipări În minte infonnaţii pe care deja
le deţineau, fără a le conştientiza până În prezent sau a le lega de
ceva anume. Pe parcursul atelierului se prezintă tehnica de lucru,
coordonatorul şi participanţii lucrând în paralel, în acelaşi ritm. Dacă
unul din participanţi lucrează mai repede, acesta va aştepta restul
grupului înainte de a trece la unnătoarea etapă. Când etapele de lucru
devin repetitive, fiecare participant va fi lăsat să lucreze în ritmul
propriu, coordonatorul intervenind doar la solicitarea acestora. În
timpul atelierului sunt prezentate şi alte infonnaţii, în acelaşi stil al
dialogului de grup, coordonatorul lansând şi alte întrebări precum
rezistenţa produsului obţinut la contactul cu apa, copiii fiind astfel
obligaţi să facă ei Înşişi diferenţa între un vas din lut şi unul din
ceramică, vorbindu-se totodată şi de utilitatea produsului pe care
tocmai l-au creat.
Modelajul oferă experienţe kinestezice şi tactile, ajută la
spargerea blocajelor copilului, prin flexibilitatea şi maleabilitatea
lutului. Copiii „supăraţi" pot simţi un sentiment al controlului
stăpânirii de sine, prin intennediul lutului. Copilul agresiv foloseşte
lutul pentru a-l lovi şi sfărâma, calmându-se astfel.
De asemenea această activitate ajută la relaxarea muşchilor şi
dezvoltarea simţului tactil, oferă o satisfacţie prin finalitatea
activităţii. Indiferent de forma modelată, rezultatul este unul
tridimensional, tactil, vizibil, ceea ce oferă participanţilor încredere În
propriile lor abilităţi, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi acesta este
unul dintre cele mai importante aspecte.
De ce ţesutul tradiţional?
Deşi expoziţia nu prezintă mărturii materiale organice de
tipul ţesăturilor, manechinele din cadrul acesteia sunt îmbrăcate În
ţesături reconstituite. Astfel, de cele mai multe ori apare Întrebarea
legată de acest aspect, cum anume se îmbrăcau strămoşii noştri şi de
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unde aflăm noi aceste informaţii, în condiţiile în care ţesăturile s-au
descompus de-a lungul timpului.
Explicaţiile oferite de coordonatori leagă mărturiile existente
pe vasele ceramice şi figurinele antropomorfe de motivele ce
împodobeau ţesăturile, iar pentru a exemplifica s-a introdus acest
atelier de ţesături manuale, care face legătura şi cu tradiţiile şi
ocupa~e păstrate până în prezent.
In cadrul atelierului se realizează ţesături simple, participanţii
învăţând primii paşi pe rame miniaturale.
De ce desenul şi pictura?
Piesele ceramice din expoziţie sunt decorate în mai multe
stiluri, urmând tehnici diverse şi o mare varietate de motive. Prin
intermediul acestui atelier se revine asupra tehnicilor de decorare a
vaselor din lut. Dacă În cadrul primului atelier vasele au fost
decorate prin incizie, specifică culturilor din Epoca Bronzului
prezentate în cadrul expoziţiei, În cadrul atelierului de pictură se
urmăreşte realizarea unor decoruri pe vasele ceramice specifice
culturii Cucuteni-Ariuşd, prin utilizarea culorilor şi motivelor
specifice acesteia. Acest atelier însă este potrivit unei categorii de
vârstă mai mare, respectiv copiilor din ciclurile primare, gimnaziale
etc. În cazul preşcolarilor şi copiilor cu dizabilităţi s-a utilizat o
paletă foarte variată de culori, ei fiind În stadiul În care deprind
tehnicile de pictură, cu atât mai mult cele pe obiecte tridimensionale.
Atelierele sunt completate cu activităţi de desen liber şi
colorat de planşe. Prin desen copilul devine conştient de sine, de
existenţa sa în lume. A desena fără ajutor exterior reprezintă o
puternică exprimare a sinelui care contribuie la stabilirea identităţii
personale. Totodată, prin pictură copilul îşi exprimă cu uşurinţă
emoţiile.
Deşi persoanele cu sindrom Down au dificultăţi majore În
ceea ce priveşte motricitatea fină, ei au o deosebită plăcere de a
desena şi de a picta, tocmai datorită posibilităţii de a-şi exprima liber
şi foarte expresiv sentimentele, cuvintele fiind de multe ori mai
dificil de utilizat. Astfel, un atelier de pictură este binevenit pentru
toţi copiii.
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De ce colajul (quilling, tehnica şerveţelului)?
Deşi cele două activităţi nu sunt legate tematic şi în mod
direct de patrimoniul expus, sunt două dintre atelierele preferate de
copii. Acestea au Încheiat seria de ateliere creative de vară, Într-o
notă relaxantă şi veselă. Copiii au decorat prin tehnica şerveţelului
suporturi din lemn pentru creioane, astfel Încât obiectul decorat are
şi o utilitate practică. În cadrul atelierului de quilling, participanţii au
realizat felicitări şi mici tablouri (compoziţii) pe suport de lemn, Îară
un model prestabilit. Fiecare a avut libertatea de a-şi alege culorile,
modelele şi motivele folosite. În cazul decorării prin tehnica
şerveţelului, modele au fost prestabilite, şerveţelele fiind alese de
coordonatori în funcţie de ceea ce se găseşte în comerţ, dar
participanţii au avut libertatea de a alege singuri modele, realizând
colaje foarte reuşite.
Aceste activităţi reprezintă eliberarea imaginaţiei, colajul
fiind utilizat ca exprimare senzorială şi emoţională, contribuind la
dezvoltarea motricităţii fine, prin decupaj, lipire, îndoire a hârtiei etc.
De asemenea, aceasta a fost una din activităţile care ne-a oferit nouă,
coordonatorii, unul dintre cele mai importante rezultate şi aprecieri
pe care le puteam primi. Una din fetiţele cu sindromul Down care a
participat la proiectul „Meştereşte cu noi vara!", În vârstă de 5 ani,
şti.a deja să folosească o foarfecă. Până în acest moment ea fusese
ajutată de coordonatorul atelierului să decupeze şi să lipească
formele pe suportul de creioane. Acum însă a considerat că a venit
rândul ei să îl ajute pe coordonator să taie forma. Tot timpul avem de
învăţat de la participanţi, indiferent de vârsta, pregătirea sau condiţia acestora.
Un copil cu sindromul Down ajută din proprie iniţiativă un alt
participant să lucreze. După doar 4 ateliere relaţia de Încredere a fost
consolidată. Am Învăţat despre ea ceva ce nu şti.am: că a căpătat
încredere în abilităţile ei şi că prin răbdare şi perseverenţă putem
obţine rezultate nebănuite!
Obiectele confecţionate de copii şi tineri în cadrul atelierelor
au fost luate acasă de către aceşti.a la terminarea atelierului. În cadrul
atelierelor s-a organizat şi un concurs cu premii, însă toţi
participanţii au primit diplome de participare. Ca surse de finanţare
pentru continuarea şi dezvoltarea programului preconizăm atragerea
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de sponsorizări., atragerea de noi parteneri, precum şi sprijinul
financiar din partea Consiliului Local Sfântu Gheorghe şi al
Consiliului Judeţean Covasna.
Echipa de lucru a fost formată din muzeografii Andrea
De:ik şi Cristina Felea şi conservatorii Laura Dănilă şi Eugenia Filip,
iar din partea Asociaţiei a participat ca voluntar Adriana N eşcu. Prin
activităţile organizate în cadrul acestui proiect muzeul şi asociaţia şi
au atins obiectivele propuse, depăşindu-le chiar. Am reuşit să oferim
o alternativă de petrecere a timpului liber locuitorilor oraşului Sfântu
Gheorghe, În special tinerilor, păstrând şi promovând tradiţiile şi
meşteşugurile locale, diversificând şi îmbogăţind totodată oferta
culturală a oraşului. Am reuşit să formăm grupe de lucru bilingve, în
cadrul cărora copiii s-au simţit minunat, confirmându-ne încă o dată
că la acest nivel deosebirile etnice nu contează, ei găsind modalităti
de a comunica fără intervenţia noastră directă. În cazul grupulci
format din copiii cu dizabilităţi şi copii sănătoşi, am constatat că
pentru ei diferenţele conştientizate şi transformate în prejudecăţi de
societate nu constituie o barieră în comunicare, reacţiile lor fiind
identice, comunicarea fiind naturală şi neîngrădită.

Ateliernl de ţesături tradiţionale

Ateliern/ de quiling
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Atelierul de mode/an manuală a lutului

Atelierul de pictură pe vase ceramice
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Vocea de departe, incursiune în lumea

comunicării

Rozalinda POSEA
DUMITRESCU

Cătălina

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Telefonul este cel mai popular şi cel mai folosit mijloc de
comunicare care a schimbat literalmente lumea făcând-o mai mică.
Au existat numeroase modificări în structura şi proiectarea
telefoanelor iar astăzi se găsesc mii de modele şi culori, care mai de
care mai atractive. Chiar dacă telefoanele mobile şi tehnologia fără
fir sunt folosite şi mult dorite în zilele noastre, un telefon fix încă
poate fi găsit în majoritatea locuinţelor. Inventarea telefonului s-a
dovedit a fi o binefacere pentru întreaga omenire. Nu există nici o
dovadă clară a originii cuvântului telefon dar se crede că este derivat
din două cuvinte greceşti „tele" însemnând departe şi „phon",
respectiv voce.
Inventat în martie 1876, telefonul este cel mai folosit
serviciu de telecomunicaţie din lume. Deşi s-au făcut îmbunătăţiri
semnificative felului în care sunt transmise mesajele pe distanţe mari,
operaţiunea de bază s-a schimbat doar puţin de-a lungul secolelor.
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov în colaborare cu Muzeul
Judeţean Buzău au hotărât realizarea unei expoziţii temporare la care
s-au folosit aparate telefonice deţinute de Muzeul Judeţean Buzău,
cel care posedă cea mai mare colecţie de acest gen din ţară. Scopul a
fost acela de a atrage o gamă cât mai diversificată de vizitatori, mai
cu seamă nespecialişti şi utilizatori frecvenţi ai aparatelor telefonice.
Împreună cu proiectul expoziţional s-a demarat şi un proiect
educativ realizat în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Braşov la
care au participat elevi din diferite instituţii şcolare braşovene.
Parteneri direcţi ai programului educativ au fost elevi şi cadre
didactice ai Colegiului Tehnic Transilvania, Şcoala Generală Nr. 25 şi
Grădiniţa Nr. 23 din Braşov. Programele educative realizate au avut
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scopul de a transfera cunoştinţele prezentate În cadrul expoz1ţ:iet
către vizitator, dar mai ales pentru a crea o cât mai strânsă legătură
cu vizitatoriil.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Iniţiatorul proiectului TELEFONUL IERI ŞI AZI, Muzeul
Judeţean de Istorie Braşov, sprijinit de cadre didactice partenere,
elevi şi preşcolari, de la Colegiul Tehnic Transilvania, Şcoala
Generală Nr. 25 şi Grădiniţa Nr. 23 din Braşov, vor efectua vizite la
expoziţia dedicată telefoniei În România, unde elevii colegiului vor
expune realizările lor pe această temă: prezentări power-point, afişe
şi pliantul proiectului, ceilalţi parteneri vor derula activităţi şi ateliere
de lucru cu coordonarea echipei de proiect.
Acest proiect, se doreşte a fi un punct de legătură între toţi
factorii implicaţi În procesul educativ al tinerilor, pentru a pune
bazele lărgirii culturii lor generale. Elevii şi profesorii vor afla mai
multe despre modul În care a evoluat telefonia în România, dar şi
despre beneficiile acesteia de-a lungul timpului.
În cadrul proiectului s-a iniţiat şi o campanie de informare,
educare şi conştientizare în şcoală, În ceea ce priveşte evoluţia
telefoniei cât şi pericolul utilizării, În mod neadecvat, a telefoanelor
mobile.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: mai - iunie 2011
SCOPUL
Scopul proiectului constă În facilitarea accesului la cultură şi
dezvoltarea spiritului artistic al elevilor, dornici să cunoască istoria
descoperirilor şi evoluţia tehnicii în domeniul telefoniei din România
şi din Întreaga lume.
OBIECTIVELE
Obiectivul general: Consolidarea culturii generale istorice a
elevilor din Colegiul Tehnic Transilvania Braşov şi a elevilor de la
Şcoala Generală Nr. 25, respectiv preşcolarii de la Grădiniţa Nr. 23
din Braşov.

1

***,Manual de Management Muzeal fi

Educaţie Muzeală, Asociaţia

Olanda, Amsterdam, 201 O, p. 20
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muzeelor din

Prin acest proiect se propune lărgirea orizontului cultural al
elevilor, acest obiectiv realizându-se prin participarea la activităţile
desfăşurate de către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
Obiective specifice:
• Cunoaşterea istoriei telefoniei;
• Socializarea, dezvoltarea abilităţii de a se informa şi de a
transmite cunoştinţele dobândite;
• Dezvoltarea spiritului artistic;
• Obiectiv măsurabil: realizarea unei lucrări, o prezentare prin
care elevii să sublinieze etapele dezvoltării ştiinţei şi tehnicii În
domeniul telecomunicapiior.
GRUP ŢINTA: elevii Colegiului Tehnic Transilvania
Braşov, elevii de la Şcoala Generală Nr. 25, respectiv preşcolarii de la
Grădiniţa Nr. 23 din Braşov.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
~ Promovarea şi implementarea proiectului În Colegiul Tehnic
Transilvania Braşov;
);;;>- Vizite ghidate la expoziţia de la Muzeul Judeţean de Istorie
Braşov;

~

Realizarea de prezentări power-point, afişe şi pliante pe tema
expoziţiei;

);;;>-

»
»
);;;>-

Realizarea unor ateliere de lucru;
Informarea vizitatorilor;
Raportarea rezultatelor;
Monitorizarea şi evaluarea proiectului.

REZULTATELE AŞTEPTATE
Rezultatele se vor cuantifica prin aplicarea de chestionare la
începutul şi la terminarea derulării proiectului. Chestionarele au fost
completate atât de către elevi, cât şi de către vizitatori, urmând ca
acestea să fie prelucrate ulterior cu prezentarea concluziilor .
În urma promovării proiectului s-a apreciat gradul în care
răspunsurile din chestionare sunt în concordanţă cu aşteptările
vizitatorilor, s-a urmărit modul în care a fost receptată expoziţia şi
activităţile educative, modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor muzeului
cu partenerii săi şi cu vizitatorii ocazionali.
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Realizarea şi vizionarea unui CD cu imagini specifice din
astfel încât prin acest material să se redea cunoştinţele
dobândite, printr-o expoziţie virtuală.
Proiectul elevilor de la Colegiul Tehnic Transilvania a Însoţit
expoziţia pe tot parcursul desfăşurării acesteia.
Postere, afişe, pliante cu mesaje şi imagini despre istoria
telefoniei În România au fost expuse În unităţile de învăţământ
implicate În proiect acestea fiind văzute de către toţi beneficiarii
implicaţi direct sau indirect În proiect.
MONITORIZAREA/EVALUAREA
Monitorizarea activităţilor descrise În acest proiect s-a realizat
permanent pe baza rapoartelor periodice Întocmite de către echipa
de proiect.
Evaluarea s-a făcut pe baza datelor din raportul final, rezultat
din prelucrarea rapoartelor periodice şi s-a discutat cu partenerii
implicaţi În proiect, având în vedere relaţia între scop - obiective activităţi - evaluare - rezultate măsurabile.
Elevii de la Colegiul Tehnic Transilvania au realizat un
material power-point În care au redat textual şi cu imagini istoricul şi
evoluţia aparatelor telefonice. Materialele lor au fost transpuse întrun colaj care a însoţit expoziţia pe tot parcursul derulării acesteia.
În cadrul atelierului de lucru derulat cu elevii Şcolii Generale
Nr. 25 din Braşov, s-a urmărit realizarea unor colaje prin care elevii
să transmită prin imagini sugestive mesajul comunicării şi scopul
acesteia. La acest atelier au participat un număr de 54 de elevi. Elevii
au fost împărţiţi pe echipe, fiecare echipă şi-a ales o temă de
comunicare reuşind să transmită informaţia prin diferite modalităţi.
Lucrările realizate au avut ca mesaj transmiterea trăirilor directe şi
indirecte raportate la spaţiul temporal. Elevii au ţinut cont de
mesajul pe care îl transmit culorile folosite În lucrări 1 . După
realizarea lucrărilor fiecare echipă şi-a explicat tema aleasă, temă care
a dat şi titlul fiecărei lucrări. Lucrările copiilor au fost expuse pe
toată durata expoziţiei.
expoziţie,

1 http://www.roslir.goldenideashome.com/archiv/2006_2/ROSLIR~'o202%202006.pdf
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Preşcolarii de la Grădiniţa nr. 23 au avut parte de un tur
ghidat în expoziţie după care au asistat la lu.crările realizate de elevii
de la Şcoala Generală Nr. 25 din Braşov. ln scopul implementării
proiectului aceştia au realizat desene în cadrul grădiniţei; lucrările lor
au redat modalităţile de percepere a expoziţiei şi a rolului
comunicării. Unele din formele educaţiei permanente organizate În
cadrul sistemului educaţiei formale se regăsesc amplificate sau
completate în cadrul educaţiei non-formale. Creativitatea poate crea
tot atâtea direcţii de dezvoltare fiind sugerată de profilul muzeelor.
Aceasta poate fi încurajată printr-o relaţie interactivă Între muzeu şi
publici. Această relaţie este favorizată mai ales prin realizarea
atelierelor de lucru.
Organizat ca d expoziţie temporară, proiectul muzeal Vocea
de departe, incursiune în lumea comunicării, a devenit o expoziţie
temporară itinerantă, aceasta fiind solicitată de Muzeul Unirii din
Alba Iulia şi de Muzeul din Arad.
Pentru a se putea realiza în mod eficient misiunea muzeului,
în special de ordin educativ şi cultural, dar şi de cercetare ştiinţifică
În domeniul său specific, este necesară atragerea unui număr mare de
vizitatori şi chiar obţinerea colaborării acestora. Calitatea experienţei
fiecărui vizitator trebuie să fie o preocupare centrală a fiecărui
muzeu. Aceasta nu este întotdeauna direct proporţională cu
cantitatea şi calitatea informaţiilor transmise, iar pentru a putea
asigura o experienţă satisfăcătoare, atât din perspectiva
organizatorului programelor şi serviciilor muzeale, cât şi a
vizitatorilor, este imperativ necesar să se cunoască ce îi interesează
pe vizitatori, modul în care aceştia asimilează informaţiile. Cercetarea
de marketing realizată de muzeu, trebuie să fie o activitate formală,
sistematică şi continuă, foarte importantă fiind analiza datelor şi
înţelegerea corectă a situaţiei, deoarece pe baza concluziilor se vor
lua anumite decizii, se vor adopta şi implementa politici şi programe
viitoare de acţiune.

I

Venera Cojocaru, Neculai Barabaş, Victor Mitocaru, Pedagogie
sub egida CPPC Bucureşti.

editată
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muzeală,

lucrare

De aceea, chestionarul pe care l-am oferit pe parcursul
este destinat cunoaşterii opiniilor publicului
vizitator, având funcţia de autoreglare a serviciilor oferite. Datele
culese sunt foarte importante pentru strategia de organizare şi pentru
priorităţile efectuării unor expoziţii viitoare. Instrumentul de lucru,
chestionarul, a fost aplicat unui eşantion de 114 persoane alese
aleator, pe durata expoziţiei; trei chestionare au fost anulate. Prin
intermediul unui număr de 6 întrebări s-a urmărit obţinerea unor
date ce vizează motivaţiile, opţiunile, observaţiile, opiniile şi
interesele publicului vizitator faţă de această expoziţie.
derulării expoziţiei,

Prezentare Proiect Colegiul Tehnic Transilvania Braşov

~

Obiectivele urmărite în formularea chestionarului au fost:
estimarea caracteristicilor demografice ale vizitatorilor (sex,

vârstă)

~

estimarea nivelului de satisfacţie a vizitatorilor;
identificarea de dorinţe, aşteptări;
~ detectarea cererii În legătură cu această expoziţie
~ modificări ce ar putea fi aduse expoziţiei
Rezultatele chestionarului au condus la concluzii utile echipei de
specialişti care s-a implicat în organizarea expoziţiei şi a proiectului
~

educaţional.
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Ateliere de lucru, elevii de la Şcoala Generală Nr. 25 Braşov
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Rezultatele chestionarului relevă următoarele aspecte
pozitive:
» În proporţie de 100% expoziţia a avut impact la public.
)iii. faptul că 60% dintre vizitatori sunt elevi şi studenţi, relevă
importanţa educaţiei În cadrul instituţionalizat al şcolii, cu care
muzeul ar trebui să îmbunătăţească şi să intensifice colaborarea.
)iii. au apreciat: expunerea, conţinutul textului, prezentările
copiilor şi informaţiile primite 100% dintre respondenţii cu vârsta de
până la 29 de ani şi cei peste 50 de ani, precum şi 70% dintre
respondenţii cu vârsta cuprinsă Între 30 şi 49 ani.
)iii. În medie 38% dintre cei chestionaţi cu vârste cuprinse între
20 până la peste 50 de ani, doresc mai multă informaţie scrisă şi un
alt mod de expunere.
)iii. 75% dintre respondenţi au petrecut Între 15-30 min. şi mai
mult de 30 min. pentru vizitarea expoziţiei.
)iii. 100% dintre respondenţii cu vârsta de până la 39 ani şi cei
peste 50 ani au fost satisfăcuţi şi foarte satisfăcuţi de atitudinea
personalului.
Există însă şi aspecte negative, cum ar fi:
30% dintre respondenţii cu vârsta cuprinsă Între 40-49 ani
au fost nemulţumiţi (rară a specifica natura nemulţumirilor) de
infonnaţiile primite şi de materialele promoţionale.
)iii. În acelaşi procent această grupă de vârstă s-a arătat neutră În
ceea ce priveşte atitudinea personalului.
Sugestii şi observaţii din partea publicului vizitator:
)iii. 12% dintre cei chestionaţi, cu vârsta cuprinsă între 20-40 de
ani şi cei peste 50 ani au ca obiecţii introducerea textelor bilingve şi a
materialelor auxiliare.
Sugestiile şi observaţiile !acute de cei care au completat
chestionarele constituie punctul de plecare pentru îmbunătăţirea
expoziţiilor viitoare. Iată câteva posibile căi de acţiune care se
desprind În urma analizei de faţă:
)iii. alcătuirea unei expoziţii mai dinamice.
)iii. schimbarea manierei de prezentare şi introducerea textelor
bilingve, în măsura posibilităţilor.

»
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»-

introducerea mai multor materiale promoţionale (broşuri,
cataloage).
folosirea de materiale auxiliare.
Rezultatele centralizate ale chestionarului oferă în linii mari
soluţii de principiu. Grupul ţintă spre care muzeul ar trebui să-şi
îndrepte atenţia cu prioritate îl reprezintă elevii, tinerii. Trebuie
valorificat rolul educativ al muzeului printr-un parteneriat activ cu
şcoala. De asemenea, trebuie ţinut cont de sugestiile primite de la
publicul vizitator, indiferent de vârstă, şi căutat, pe cât posibil, a le
satisface.

»-
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Muzeul se prezintă
Raluca Ioana ANDREI
Anca - Elena MIRA
Complexul Naponal Muzeal ASTRA

Educaţia muzeală a înregistrat, În ultima perioadă, prin
numeroasele programe desfăşurate, noile concepte implementate şi
un public eterogen căruia i se adresează, o evoluţie remarcabilă la
nivelul institu~or muzeale. Astfel, muzeul îşi câştigă treptat rolul de
factor activ În educapa formală a elevilor devenind o educape de tip
transdisciplinar, precum şi În educaţia adulţilor, contribuind la
formarea continuă a acestora.
Complexul Naţional Muzeal ASTRA a derulat, În ultimii 10
ani, o serie de proiecte precum: „Muzeul ASTRA - Un Profesor
Neconvenţional", „Muzeul În Imagini", „Muzeul ASTRA vine în
Şcoala Ta", „Etno Tehno Parc - Muzeul Copiilor", „Observatorul
Astronomic - Seri de Astronomie Populară", proiecte ce au fost
incluse şi În sfera programelor opţionale ale şcolilor şi liceelor, dar şi
În activităţile practice ale grădiniţelor, extinzându-şi pe această cale
numărul beneficiarilor.
Educaţia muzeală este susţinută, cu precădere, de raportul
direct al vizitatorului cu obiectul, procesul de Învăţare fiind puternic
influenţat de interacţiunea participantului cu mediul expoziţional.
Astfel, implicarea emoponală, senzorială, cognitivă şi imaginativă,
permite însuşirea cunoştinţelor şi asimilarea experienţelor cultural artistice Într-o manieră facilă şi solidă. Nu toate activităţile de
Învăţare, şi În special cele ale educapei non-formale, pot beneficia de
o motivaţie intrinsecă. De cele mai multe ori motivaţia este
predominant afectivă, mobilul Învăţării fiind unul imediat şi limitat.
Insă ceea ce ne propunem prin intermediul educaţiei muzeale este de
a cultiva motivapa cognitivă (determinată de curiozitate, aspiraţie
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spre cultură), mobilul Învăţării fiind cel de perspectivă, depăşind
limitele şcolare.
Dacă în procesul educaţiei formale raporturile elementelor
centrale ale procesului de instruire se prezintă sub forma
ÎNVĂTARE - SCOP - MOTIVATIE, în educatia non-formală "i în
'
'
'
T
special în cea muzeală, raporturile se prezintă astfel: MOTIVA'fIE SCOP -ÎNVĂŢARE.
Relaţia dintre acestea nu este însă liniară, ea definind două
forme ale motivaţiei: extrinsecă şi intrinsecă, În practică acţiunile
copiilor fiind plurimotivate. t
Tocmai datorită acestui raport (motivaţie - scop - învăţare),
instituţia muzeală cât şi instituţiile şcolare, au menirea de a deschide
calea pentru o bună receptare a mesajului cultural, propunând
activităţi educaţionale diverse cu corespondenţă în activităţile
desfăşurate prin programe de instruire formală. Este important să
exploatăm nevoia de cunoaştere a publicului vizitator pentru
atingerea obiectivelor noastre educaţionale. Această .relaţie Între
sistemul social, promotor al învăţării informale, cel educaţional
(învăţare formală) şi cel muzeal (învăţare non - formală), contribuie
la procesul formării continue şi dezvoltă rezultate temeinice ale
mecanismelor de învăţare. Interferenţa între cele trei sisteme poate fi
observată în schema de mai jos, care explică raportul între sistemele
de învăţare, metode şi mijloace de instruire, realizate în vederea
obţinerii de rezultate şi competenţe a căror evaluare contribuie la
asimilarea de noi cunoştinţe, demonstrând acest proces ciclic al
învătării.

'

Proiectul „Muzeul se prezintă" a fost demarat în anul 2011
este axat pe trei direcţii: 1. Muzeul ASTRA pe lnţelesul tuturor, 2.
Meşteşugurile Satului de Odinioară, 3. Poveştile Lumii la Muzeul „Franz
Binder".
Prezentarea generală a patrimoniului Muzeului ASTRA se
regăseşte în teme precum: Coleg· Satul Meu, Povestea Morii, Costumul
Popular Tradiţional, Colecţiile Muzeului ASTRA, Valorificarea
şi

1

Florea Voiculescu, Elaborarea obiective/or educaţionale, Alba Iulia, Editura Imago,

1995,p. 180
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Expoziţiilor

Temporare, Calendarul Sărbătorilor
Personqjele din Legendele şi Poveştile Populare.

Tradiţionale, Să cunoaştem

--
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Obiectivul nostru este să familiarizăm copm ş1 tlnerii cu
rostul şi rolul unui muzeu şi să dezvoltăm atitudini pozitive de
receptare a misiunii muzeului. Realizarea, prin tehnica colajului, a
propriei reprezentări asupra satului, descoperirea celui mai îndrăgit
obiect din muzeu sau confecţionarea unui obiect cu materialele şi
tehnicile de odinioară sunt câteva dintre activităţile practice pe care
le-am propus. Povestea Morii este una din temele centrale ale acestui
program, ea îmbinând prezentarea tipologiei morilor existente în
Muzeul În aer liber, cu funcţionarea in situ a unei instalaţii de
măcinat. Aceasta este Moara Veche din satul Hosman, judeţul Sibiu,
unde se mai poate observa şi astăzi modul tradiţional de funcţionare
a unei mori de măcinat grâu şi porumb. În urma cercetării de teren,
s-a realizat un material ce prezintă structura şi modalitatea de
funcţionare a morii ce a fost restaurată În anul 2010 şi care astăzi
poate fi vizitată şi utilizată.
În acelaşi scop de familiarizare a copiilor cu patrimoniul
tehnic al Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, s-a
realizat tema „Colaj Satul Meu" ce a reunit prezentarea, cu ajutorul
dvd-ului „Tur Virtual", mai multor gospodării care ilustrează
ocupaţiile tradiţionale româneşti, precum şi a morilor de vânt şi de
apă. Această activitate s-a finalizat cu realizarea unei planşe prin
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decuparea părţilor componente ale unui monwnent cu anexele sale
şi reasamblarea lor pentru a reconstitui imaginea unei gospodării, a
unui sat. Ilustrarea patrimoniului Muzeului ASTRA s-a realizat şi
prin abordarea temei „Colecţiile Muzeului ASTRA". Expunerea, cu
ajutorul videoproiectorului, a unui material care prezintă cele mai
importante colecţii ale unităţilor muzeale (Muzeul Civilizaţiei
Transilvane ASTRA, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
ASTRA, Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" şi Muzeul
de Etnografie Săsească „Emil Sigerus"), a avut ca scop formarea
unei imagini de ansamblu asupra vieţii şi spiritualităţii wnane.

Valorificarea expoziţiilor temporare este un proiect demarat
în anul 2003 şi urmăreşte promovarea patrimoniului muzeal şi
înţelegerea mesajului expozifi.onal de către publicul vizitator.
Adaptarea ghidajului _la nivelul de vârstă la care ne adresăm,
explicaţiile suplimentare, corelaţiile şi limbajul adaptat, precum şi
activităţile practice realizate chiar în cadrul expoziţiilor (fişe de lucru,
circuite expoziţionale pe categorii de vârstă), permit atingerea
obiectivelor de familiarizare şi înţelegere a valorilor patrimoniale.
Programul ,/'v[eşteş11g11rile satului de odinioară" reuneşte o serie
de ateliere: Cusături modele tradiţionr:_le, Casa Bunicii, Moara cu poveşti,
Confecţionarea păpuşilor trad~tionale, Incondeiat ouă, Mini olărit, Pictura
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icoanelor pe lemn şi sticlă, Conjec,tionat mărţişoare, prin care copiii pătrund
În universul satului tradiţional realizând, prin decupaj, lipire şi
colorare, interioare de gospodării, modelează vase din plastilină sau
sobe din hârtie şi carton pe care aplică motive tradiţionale şi
confecţionează păpuşi din aţă sau pânză.

Activităţi educaţionale

Utilizarea unei activităţi de tip atelier permite atât însuşirea
teoretice, spuse şi povestite de meşteri populari şi
personal de specialitate, cât şi a tehnicilor şi metodelor de realizare a

cunoştinţelor
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meşteşugului tradiţional.

Integrarea activităţilor de tip atelier În
pavilionare sau în aer liber) oferă un

spaţiul expoziţional (expoziţii

plus procesului de învăţare.
Programul „Poveştile lumii la Muzeul „Franz Binder' reuneşte
două proiecte educaţionale: Valorificarea expoziţiilor şi Teatrul de
Umbre - Atelierul micului actor.
În expoziţia temporară Culorile Africii, desfăşurată În
perioada 5 mai - 10 iulie 2011, s-au organizat ateliere de creaţie, unde
elevii au fost provocaţi să realizeze, pe grupe de lucru, utilizând
materiale neconvenţionale (hârtie creponată, hârtie glasată)
reproduceri ale obiectelor din expoziţie. Astfel, participanţii au
„ţesut" textile specific africane şi au „sculptat" statuete de ritual ori
decorative. De asemenea, în urma prezentării expoziţiei, s-a aplicat şi
un test de evaluare a cunoştinţelor, pe care elevii l-au completat În
echipă, studiind cu atentie fiecare obiect din expozitie.
'
'
In cadrul expoziţiei permanente Din Cultura şi Arta Popoarelor
Lumii s-a desfăşurat, în perioada 10 februarie - 12 aprilie 2011, un
proiect de teatru de umbre, cu titlul Atelierul micului actor. Atelierul s-a
adresat, cu precădere, copiilor cu vârsta Între 10 şi 18 ani
propunându-şi familiarizarea acestora cu noi mijloace de învăţare şi
cu modalităţile de realizare a unei activităţi de acest tip.
Datorită sensibilităţii aparte pe care o presupune teatrul de
umbre, a apropierii lui de lumea poveştilor şi animaţiei, este foarte
uşor acceptat şi înţeles de către copiil. Pe baza unui scenariu dat,
copiii Învaţă să construiască siluetele obiectelor expoziţionale şi
decorul necesar pentru realizarea teatrului de umbre după tematica
expoziţională. Totodată, ei îşi însuşesc câteva dintre tehnicile de
mânuire a personajelor şi obiectelor confecţionate şi modalitatea de
a îmbina interpretarea actoricească cu mânuirea siluetelor. Obiectivul
principal al acestui proiect îl reprezintă cunoaşterea patrimoniului
muzeal prin noi mijloace care să permită atât asimilarea cunoştinţelor
prin joc de rol şi transpunere empatică, cât şi dezvoltarea imaginaţiei,
a abilităţilor practice şi a lucrului În echipă.

.

1

Alexandra Zbuchea, Raluca Bem Neamu, Beatrice Iordan, Bruno Mastan,

Teatml de umbre la muzeu, Bucureşti, Editura Tritonic, 2010, p. 29
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Proiectul s-a desfăşurat În mai multe etape, prima dintre ele
fiind vizita tematică a elevilor în cadrul expoziţiei permanente, unde
participanţii au avut ocazia să cunoască călători români, donatori ai
pieselor de patrimoniu muzeal, obiecte sugestive pentru ceea ce
Înseamnă o călătorie, universul locuinţei, îndeletniciri şi meşteşuguri
specifice grupurilor etnice africane, confecţionarea ustensilelor sau
recipientelor din lerrin şi fructe şi nu În ultimul rând despre
„meşteşugurile focului": ceramică, prelucrarea metalelor. Li s-au
prezentat bogata colecţie de arme provenite din Africa, Oceania şi
Australia, piese de vestimentaţie şi podoabă, obiectele cu funcţie
decorativă şi statuetele antropomorfe cu conotaţii rituale.
Vizita expoziţiei s-a încheiat cu prezentarea mumiei egiptene
cu sarcofag, extrem de importantă prin valoarea etnografică a
picturii de pe sarcofag şi de pe feşele care Învelesc mumia. Această
etapă, numită şi etapă de documentare, a contribuit la cunoaşterea În
detaliu a obiectelor muzeale expuse şi a conceptului expoziţional,
fiind susţinută de realizarea unor secvenţe de lectură a legendelor şi
poveştilor africane şi egiptene, cărţi existente În biblioteca muzeului,
copiii fiind foarte interesaţi de acest aspect şi dorind să se aplece mai
mult spre latura de poveste a expoziţiei.
Următoarea etapă a presupus alegerea şi realizarea, împreună
cu elevii participanţi, a unui scenariu, o poveste care să recreeze
tablouri, scene şi momente inspirate din circuitul expoziţional şi, de
asemenea, împărţirea rolurilor, distribuirea, schiţarea şi construirea
personajelor scenariului şi a decorurilor.
Această etapă s-a desfăşurat prin munca de echipă şi a avut
În vedere dezvoltarea limbajului şi imaginaţiei prin construirea
scenariilor, dezvoltarea abilităţilor practice prin desenarea şi
confecţionarea siluetelor din carton, decuparea lor În vederea
pătrunderii adecvate a luminii şi mânuirea acestora.
Elevii clasei a V-a au finalizat două piese de teatru cu titlul:
Seth şi Osiris şi Călătoria Cleopatrei, iar elevii clasei a IX-a de la Colegiul
Naţional „Andrei Şaguna", cinci piese: Nunta, Legenda Prinţesei
Eniona, Minunata colibă a şifului de trib, Mister Scarabeu şi Mumia, Lupta
triburilor africane.
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Ultima etapă a
proiectului a presupus
punerea în scenă a
povestirii alese. Fiecare
grupă
de copii şi-a
prezentat, cu ajutorul
machetelor şi siluetelor
realizate, sceneta aleasă.
Reprezentaţia a avut loc
în cadrul expoziţiei Din
Cultura şi Arta Popoarelor
Lumii şi au participat colegi, părinţi şi cadre didactice. Jocul de rol,
lucrul în echipă, cooperarea şi empatia de care au dat dovadă
participanţii, au făcut din acest proiect o reuşită.
Teatrul de Umbre la Muzeul ASTRA, deşi la debut, a avut
un succes deosebit, copiii reuşind să realizeze scenarii inedite şi
neaşteptat de creative. De asemenea, participarea cadrelor didactice
şi a părinţilor, atât în construirea siluetelor cât şi a scenariului, a făcut
din acest atelier locul de întâlnire a trei poli esentiali în formarea şi
educarea copiilor şi tinerilor - familia, şcoala, instituţia culturală. In
ceea ce priveşte categoriile de public participante la programele
educaţionale desfăşurate la Muzeul ASTRA în acest an, elevii
claselor primare ocupă un loc dominant, 33% din numărul total de
subiecţi fiind din această categorie. În anul 2011 ne-am bucurat însă
şi de prezenţa celorlalte categorii de elevi, respectiv gimnaziu, liceeni
şi chiar studenţi, care au beneficiat de activităţile desfăşurate fie În
atelierul de educaţie muzeală, fie în spaţiul Muzeului În aer liber,
respectiv Etno Tehno Parc.
Evaluarea Programului de educaţie muzeală
Evaluarea programelor educaţionale şi, implicit, a
participanţilor la aceste programe este o metodă de validare şi
certificare a competenţelor şi cunoştinţelor asimilate, indiferent de
modul cum au fost ele dobândite - în sistem formal, În mod
independent sau prin mijloace de instruire non-formală. Prin cele
trei etape ale sale - iniţială, pe parcurs şi finală - evaluarea este un
proces care funcţionează pe baza unui principiu de autoreglare, care
,
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A

are în vedere atât adaptarea/ readaptarea conţinutului programului
educaţional, cât şi a metodelor şi mijloacelor utilizate pentru
rentabilizarea şi optimizarea rezultatelor Învăţării. De aceea, putem
spune că evaluarea este un proces continuu şi durabil care asigură
succesul şi sustenabilitatea unui program educaţional.
În cadrul educaţiei muzeale metodele de evaluare vizează
două direcţii: realizate şi aplicate În colaborare cu cadrele didactice
(pentru că ele furnizează informaţii necesare optimizării şi revizuirii
programului educaţional care trebuie să fie În concordanţă şi cu
tematica desfăşurată la clasă) şi elaborate pentru furnizarea de
informaţii necesare verificării atingerii scopurilor propuse ş1
eficientizării programului.

11%

w grodinite • clnr.ele I -IV

16%

clnsele V - VIII •gr. licf'.eni

gr. studonti

Evaluarea În colaborare cu cadrele didactice se poate face
prin: testare interdisciplinară şi aplicarea chestionarului ca studiu
longitudinal.

•

Te.ta<e inte<disciplinacl

>

Utilizarea chestionarului
ca studiu longitudinal
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Evaluarea procesului de educaţie muzeală are În vedere patru
etape distincte care sunt aplicate atât la nivelul programelor, cât şi la
nivelul proiectelor educaţionale, în vederea planificării, programării,
implementării şi rectificării procesului educaţional.
Cele patru „categorii" supuse permanent evaluării sunt:
contextul, intrările, procesul şi rezultatele finale. Şi în educaţia
muzeală aceste categorii sunt aplicate cu succes, ele fiind descrise În
cele ce urmează.
Contextul are în vedere mediul de desfăşurare a activităţilor
de educaţie muzeală (în expoziţii permanente sau temporare,
pavilionare sau în aer liber, sau în cabinetul de educaţie muzeală)
care trebuie evaluat atât din punctul de vedere al resurselor
informaţionale pe care - poate să le ofere, cât şi din perspectiva
asigurării siguranţei participanţilor la activitate, cu atât mai mult
atunci când este vorba de copii, dar şi a bunurilor culturale prezente
în expoziţie. În acest sens, formatorii din cadrul Serviciului de
Educaţie muzeală au realizat un regulament intern de funcţionare
pentru uzul participanţilor la program. El trebuie conştientizat şi mai
ales asumat, împreună cu cadrele didactice, În vederea creării unui
mediu optim de lucru.
Intrările determină modul de utilizare a resurselor şi strategia
de realizare a obiectivelor!. Obiectele culturale şi manifestările
organizate în cadrul muzeului conferă avantaje net superioare în ceea
ce priveşte desfăşurarea procesului instructiv-educativ, spre
deosebire de sala de clasă de exemplu, iar acestea, corelate cu un
program de formare adecvat, conduc la obţinerea de rezultate
inedite, uneori deosebit de creative şi inovatoare în acest domeniu,
cu efecte imediate (obţinerea unor diplome sau adeverinţe de
participare), dar şi În timp, prin deschiderea de noi orizonturi şi
perspective culturale, prin apropierea şi contactul direct, nemijlocit,
pe care le creează cu o serie de valori ancestrale şi de tradiţii
creatoare.
Procesul presupune evaluarea proiectului pe întreaga
perioadă de desfăşurare a acestuia în vederea revizuirii şi completării
1

Florea Voiculescu, op. cit, p. 129
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sale În timp optim. Este vorba aici de o evaluare mai ales calitativă a
activităţii care vizează nivelul de cunoştinţe dobândit, precum şi
gradul de participare şi de implicare afectivă a participanţilor În
rezolvarea cerinţelor impuse de program. S-a observat astfel că cele
mai apreciate activităţi au fost cele de tip interactiv, În care
participanţilor li s-a solicitat atenţia prin metode de tip Întrebarerăspuns, dialog, sau au fost invitaţi să realizeze ei Înşişi exerciţii sau
activităţi practice (colaj, pictură, modelaj, desen, confecţionat,
Încondeiat, cusut, realizare puzzle etc.), apoi activităţile susţinute pe
suporturi informatice atractive (prezentări animate power-point,
turul virtual al Complexului Naţional Muzeal ASTRA) şi, mai puţin,
cele de tip expunere. De asemenea, la nivelul claselor de gimnaziu şi
liceu, un impact deosebit l-a avut lucrul pe echipe (grupuri distincte
de elevi din cadrul aceluiaşi colectiv) care, pe lângă eficienţa pe care a
putut să o asigure În rezolvarea sarcinilor de lucru (chestionarul de
expoziţie, realizarea scenariilor, eseurilor, a poveştilor pe o anumită
temă), a oferit, în plus, participanţilor şansa de a-şi testa capacităţile
de socializare şi cooperare, puterea de mobilizare Într-un timp foarte
scurt pentru atingerea rezultatului, precum şi gestionarea unor
atitudini şi trăiri personale determinate de factori ca reuşită, eşec,
renunţare, perseverenţă, ameliorare etc.
Produsele sau rezultatele finale, indică eficienţa programului
la sfârşitul desfăşurării sale, gradul de satisfacţie al participanţilor,
precum şi nivelul maxim atins În realizarea sarcinilor şi probelor. În
educaţia muzeală ele sunt valorificate În plus prin faptul că pot
constitui, de cele mai multe ori, obiectul unor expoziţii temporare În
care sunt puse în valoare atât talentul creator, cât şi cel al organizării
circuitului expoziţional. De asemenea, ele sunt transpuse şi se
regăsesc În crearea unor evenimente culturale speciale, tematice, cu
obiective multiple, cum au fost de pildă Teatrul de umbre,
Dragobetele la Muzeul ASTRA, Povestea Morii, Întâlnire cu
Japonia, Muzeul Labirint, expoziţia Icoana, raza spre rai a creştinilor,
Târgul de Jucării sau atelierele de Încondeiat ouă. Un ultim proiect,
desfăşurat la sfârşitul lunii august, a vizat copiii şi tinerii cu
dizabilităţi din Întreaga ţară. Astfel, la Tabăra de Meşteşuguri Artistice
Tradiţionale: Fără Limite - Împreună întru Tradiţie au participat
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beneficiarii a cinci centre din judeţele Sibiu şi Braşov: Centrul
Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Diakoniewerk, Centrul
de Consiliere, Sprijin şi Intervenţie Terapeutică şi Socială în Autism ,,Asociaţia Pasărea Phoenix", Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Turnu Roşu, Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Dizabilităţi Mediaş, Societatea de Binefacere Diakonia şi Fundaţia
„Un Copil o Speranţă". Participanţii au avut ocazia să Înveţe câteva
dintre meşteşugurile tradiţionale, precum confecţionat măşti,
confecţionat obiecte din lut, pictură pe sticlă şi confecţionat păpuşi
din aţă. De asemenea, ei au desfăşurat activităţi în aer liber, în spaţiul
dedicat copiilor - ETNO TEHNO PARC, unde li s-au prezentat
machetele monumentelor aflate în muzeu, modul lor de funcţionare
şi, nu în ultimul rând, au putut urmări demonstraţiile practice ale
celor mai mici meşteşugari din cadrul Olimpiadei Naţionale
„Meşteşuguri Artistice Tradiţionale". Scopul nostru, prin acest
proiect, este ca prin intermediul acestei terapii ocupaţionale, copiii şi
tinerii să îşi dezvolte încrederea în sine, spiritul de iniţiativă, abilităţile
practice, lucrul în echipă şi comunicarea.
Copiii din centrnl nostru au fost încântaţi de tot ce aţi reuşit voi să
faceţi penim ei. O mare nevoie a lor este aceea de a comunica cu cât mai multe
persoane şi de-a avea experienţe noi de viaţa. Universul lor este limitat în centrn.
Cea mai mare bucurie pe care le-o poate face cineva este să-i ducă în afara
centrnlui într-o drnmeţie, excursie sau tabăra. Faptul că aţi organiZflt activităţi
de creaţie cu ei le-a dat şi lor sati.ifacţia că sunt utili, că pot şi ei face ceva care să
fie apreciat de alţii. Mi-aş dori pentru ei să continuăm şi în anii următori asifel
de activită,ti. Vă mulţumesc în numele lor pentrn toata strădania voastră, pentru
faptul că nu va fost greu săfolosiţi, pentrn ei, din timpul vostrn liber.
Livia Bădulescu
Şef Centrnl de Plasament penim Copilul cu Dizabilităţi Mediaş.
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Joc şi culoare la muzeu
Maria Claudia NEACŞU
Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte
În perioada 1 - 15 iunie 2011 la Muzeul de Artă, Muzeul
Vasile Blendea şi Casa - Atelier „Gheorghe Petraşcu" s-au desfiişurat
o serie de activităţi educative interactive realizate pentru trei categorii
de vârstă. Astfel la Muzeul Vasile Blendea - „Mistere şi descoperiri" - s-a
derulat o activitate reluată şi adaptată diferitelor grupe de copii
preşcolari de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 din Târgovişte.
La Casa - Atelier „Gheorghe Petraşcu" s-au desfăşurat două tipuri
de activităţi: pentru preşcolari (aceiaşi grădiniţă) - „Să cunoaştem
artistul şi familia acestuia" şi o alta pentru şcolarii mici de la clasa a IV-a
(Şcoala „Vasile Cârlova") - „Peiscgul lui Petraşcrl'. La Muzeul de Artă „Tehnici artistice în Muzeul de artă din Târgovişte" am organizat o
activitate pentru elevii de gimnaziu de clasa a VII-a (liceul de Arte
„Bălaşa Doamna" din Târgovişte).
Realizarea şi organizarea activităţilor a fost destul de dificilă
datorită lipsei de experienţă În lucrul cu copiii, în special cu cei de
vârstă mică. Documentarea teoretică referitoare la metodele de lucru
cu aceştia, pentru a le fi menţinută vie atenţia şi curiozitatea prin
diferite jocuri şi momente interactive, nu a fost suficientă. Lipsea cu
desăvârşire experienţa practică. Cu toate acestea activităţile cu
preşcolari (diferite grupe: mică, mijlocie, mare, pregătitoare) au
constituit un bun prilej de a Învăţa şi observa diferite moduri În care
se lucrează şi se discută cu copiii (limbajul adaptat vârstei, tipul şi
dificultatea întrebărilor adresate acestora, etape în desfăşurarea unui
moment educativ, modalităţi practice de captare a atenţiei).
Activităţile, de tipul celor care vor fi prezentate mai jos, reprezintă
un pas „timid" în popularizarea (într-o oarecare măsură) a muzeelor
cu specific artistic din oraş (trei muzee), atragerea, informarea şi
educarea micilor/ tinerilor vizitatori care aleg sau nu (în cazul În care
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vin organizat aduşi de cadrele didactice grăbite să bifeze încă o
activitate extraşcolară aşa cum am simţit la una dintre activităţile
eşuate din majoritatea punctelor de vedere) să participe şi să se
distreze.
Activităţile dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 3-7 ani
s-au derulat astfel: la Muzeul Vasile Blendea în 3 iunie (între orele 9 10 grupa mică 3-4 ani), 6 iunie (9.30-10.30 grupa mică), 7 iunie (9.3010.30 grupa mijlocie 4-5 ani), 8 iunie (10-11 grupa mijlocie), 14 iunie
(10.30-11.30 grupa mare 5-6), iar la Casa - Atelier „Gheorghe
Petraşcu" în zilele 6 iunie (între orele 10.30-11.30 grupa pregătitoare
6-7 ani) şi 9 iunie (10-11 grupa mare).
Activitatea „Să cunoaştem artistul şi familia acestuia" derulată la
Casa - Atelier „Gheorghe Petraşcu" a urmărit să-i implice pe cei mici
în tot felul de jocuri creative care să îi ajute să descopere universul
familial al artistului, deseori reprezentat de acesta În portrete şi
gravuri, şi să înţeleagă diferenţele mari între pictură, grafică (în cazul
de faţă acuarele) şi gravură prin intermediul ustensilelor de lucru
folosite în realizarea acestora având exemple de lucrări din fiecare
categorie. După prezentări (realizatorul activităţii, copii şi cadrele
didactice) prichindeii, destul de familiarizaţi cu vizitele la diferite
muzee din oraş, au fost împărţiţi pentru început în 3 grupe, prin
tragerea la sorţi a unui beţişor cu un capăt colorat, ce reprezentau
trei culori alese de ei din cele date: roşu, galben, albastru, verde (5
minute). După care a urmat un moment (10 minute) în care li s-au
trasat diferite sarcini de lucru pe grupe, pentru familiarizarea cu
spaţiul de expunere şi cunoaşterea lucrărilor şi subiectelor acestora.
Fiecare grupă În parte a avut de căutat câte ceva în lucrările din
muzeu. Astfel, Grupa I (culoarea albastru sau verde) au căutat ape
(râuri, mare, lacuri), Grupa II (culoarea roşie) - flori, iar Grupa III
(verde sau galben) - oameni. După reperarea acestora au fost nevoiţi
să spună dacă au găsit în respectivele lucrări culoarea grupei lor sau
culori asemănătoare cu acestea, amintind şi unde le întâlnesc
frecvent în jurul lor (frunze, cer, lămâi, mere etc.). În atelierul
artistului, de altfel cea mai mare încăpere a casei, ne-am aşezat cu
toţii în cerc, pe podea, şi i-am rugat să-mi povestească ce lucrare le-a
atras atenţia şi de ce (un singur motiv) fără să conteze că acelaşi
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tablou a fost ales de un alt coleg înainte (15 minute deoarece grupele
de grădiniţă au avut Între 18-20 de copii). În funcţie de lucrarea
aleasă aflau prin ce locuri a călătorit artistul, pe unde a avut atelierul,
cum a descoperit florile care au devenit preferatele sale în naturile
statice - cârciumăresele, cum se înţelegea cu anumiţi vecini, ce jocuri
îi relaxau sau care erau locurile în care mergea frecvent să picteze în
oraş.

Pentru a continua activitatea şi a le stârni curiozitatea
copiilor, dar şi pentru a afla cu ce fel de materiale si instrumente
lucra artistul diferitele tipuri de lucrări expuse (pictură, gravură,
grafică - acuarelă şi desen) aceştia au fost antrenaţi să joace rolul
căutătorilor de comori (5 minute) bine ascunse în spaţiul
expoziţional. În mici pacheţele, câte 4 pentru fiecare grupă, erau
ambalate În hârtie creponată colorată (roşu, galben, albastru, verde):
creioane + cărbune, pensule rotunde + late, tuburi de culori în ulei,
hârtie + carton, acuarele, tuburi de tempera, paletă, godetă + borcan,
recipiente cu ulei + apă, cariocă + toc cu peniţă, dăltiţă pentru
linogravură, gumă de şters +miez de pâine. După găsirea pachetelor
copii s-au Întors În atelierul artistului, În aceiaşi formulă ca înainte de
acest mic concurs, au despachetat şi au descoperit „comoara"
povestind (10 minute), acolo unde recunoşteau tipul de obiecte, dacă
ei au folosit vreodată ceva asemănător şi În ce context. Au făcut mici
demonstraţii cu cărbunele şi miezul de pâine bine frământat folosit
În loc de gumă de şters, au văzut diferenţele Între culorile care se
dizolvă în apă de cele care au ca solvent uleiul şi pensulele specifice
fiecărui tip, au aflat la ce foloseau unele obiecte necunoscute lor
(tocul şi dăltiţa).
Spre sfârşitul activităţii, preţ de 10 minute, i-am invitat să
povestim, la etaj unde se găsesc lucrările ce îi reprezintă pe unii
dintre membrii familiei artistului sau chiar pe acesta, mobilizându-i
să vorbească despre componenţa şi membrii unei familii, dând
exemplu propria lor familie; În acest cadru ei au descris în câteva
cuvinte trăsăturile fizice ale mamei lor. Activitatea s-a finalizat cu o
vizită în vechea grădină a artistului cu plante (printre acestea I/ex
Aquifolium) pe care şi ei le-au recunoscut din coroniţele decorative
pentru sărbătorile de iarnă şi cu o probă de abilitate (5 minute) În
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un comet. Aici au primit şi o temă pentru la
un şablon dat, de clopoţei pe care să
i decoreze după gustul lor astfel încât la o nouă activitate din toamnă
să realizăm coroniţe decorative pentru acasă cu aceştia şi cu frunze
din iiex - arbustul de grădină. Activitatea a avut alocată În prima
variantă 1 oră şi 30 minute, dar ulterior am ajuns în derularea
practică la 1 oră. Entuziasmul acestora s-a simţit pe parcursul
activităţii în mod diferit de la un copil la altul, astfel că în momentul
prezentării lucrării care le-a atras atenţia unii dintre aceştia făceau
legături cu diferite aspecte legate de viaţă şi activităţile lor În familie
acaparând discuţia, alţii se legau strict de ceea ce reprezentau
lucrările găsind câte un element mai interesant din perspectiva lor
(culori, obiectele redate:· bărci, flori ş.a.), iar câţiva nu reuşeau să se
hotărască asupra unui singur tablou. De asemenea, un moment
dezarmant pentru o grupă a fost atunci când doamna educatoare a
ales doar câte un reprezentant din fiecare grupă să descrie chipul
mamei, iar reacţiile celorlalţi au fost de dezamăgire. Copii au fost
destul de atenţi la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul activităţii,
uneori prea curioşi şi nerăbdători să afle detalii despre lucrări şi
foarte implicaţi în activitate. Momentul ieşirii în curte a fost un prilej
pentru o parte din ei să „cerceteze" fiecare ungher al vechii
care au

confecţionat

grădiniţă: confecţionarea, după

gospodării.

În timpul activităţii, din punct de vedere al materialului şi a
metodelor de lucru, au fost utilizate: comparaţia şi vizionarea pentru
familiarizarea copiilor cu instrumentele de lucru ale unui pictor - o
trusă nouă, aşezată în expoziţie lângă cea a artistului, pe care o
puteau atinge reprezenta termenul de comparaţie cu trusa pentru
peisaj a lui Petraşcu - care conţinea paleta, câteva pensule de diferite
dimensiuni şi forme ~ate, rotunde), culori în ulei, dar şi umbrela,
şevaletul
şi
scăunelul
de câmp; conversaţia şi dialogul
transmiterea/ aflarea (de la copii) de informaţii, povestirea, descrierea
succintă a 3 lucrări semnificative alese pentru ilustrarea temei
(Portretele: Lucreţiei Petraşcu - soţia artistului, Marianei - fiica acestuia
şi un Autoportret în acuarelă al pictorului); întrebări care aveau ca scop
implicarea micuţilor în discuţie şi verificarea cunoştinţelor acumulate
în timpul activităţii; jocul ş.a.
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activitate, cu câteva momente asemănătoare cu cea
anterior, s-a desfăşurat la Muzeul Vasile Blendea şi,
repetată în mai multe zile, a purtat denwnirea generică ,,M.istere şi
descoperiri". A avut ca scop stimularea curiozităţii copiilor referitoare
la metodele de realizare a sculpturii de mari dimensiuni, pe care le
întâlnesc şi În oraş, dar fără a ignora celelalte laturi artistice ale
monumentalistului Vasile Blendea, iar ca obiectiv principal
observarea şi înţelegerea diferenţelor Între pictură, sculptură şi desen.
Tema a fost aleasă pornind de la o grupă mică, de la aceiaşi grădiniţă,
la o activitate din 2010 - realizată la acelaşi muzeu - În momentul În
care majoritatea fetelor şi toţi băieţii au pus în topul lucrărilor care
i-au impresionat sculpturile cu dimensiuni mari, câteva portrete
expresiv modelate, un gips cu subiect fantastic (de mici dimensiuni)
şi două desene ce înfăţişau diferite animale tinere.
Precum la activitatea anterioară, după prezentări şi
împărţirea În 3 grupe, pe culori, utilizând metoda tragerii la sorţi (5
minute), a urmat desemnarea sarcinilor specifice, dar nu înainte de a
le aminti câteva reguli foarte importante pentru desfăşurarea
activităţii În muzeu În bune condiţii şi fără accidente (5 minute).
Fiecărei grupe (denumite în funcţie de culoarea extrasă) i
s-au trasat atribuţii diferite, astfel: Grupa I (gălbiori) - au avut de
căutat lucrări care înfăţişau diferite animale, Grupa II (roşiori) lucrări care prezentau copii şi persoane În vârstă, Grupa III
(verzişori) - lucrări care reprezentau diferite obiecte (exemplu: mere,
flori, căniţe, farfurii, cărţi, raci). Chiar dacă muzeul este destul de
mare căutarea nu trebuia să dureze mai mult de 10 minute deoarece
avea caracterul unui concurs În care grupa care găsea cel mai repede
minim 6 lucrări primea nişte indicii suplimentare pe parcursul altor
momente ale activităţii. La această parte am renunţat doar în cazul
participanţilor de grupă mică cu vârste cuprinse Între 3-4 ani, pentru
că ar fi fost prea solicitant pentru ei să fie atenţi la Întreaga activitate.
După aceste 10 minute, copii au ascultat o scurtă poveste creată În
jurul a trei sculpturi monumentale ale artistului (Despărţirea, Jertfa şi
Omagiu erou/uz) fiind mobilizaţi să fie activi, să adauge lucruri noi
istorioarei prezentate, prin intennediul discursului dirijat,
Întrebărilor, observării şi cercetării lucrărilor. Acesta a constituit
O

altă

prezentată
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prilejul şi momentul când au fost rugaţi să se gândească fiecare
echipă la un alt final (dacă se poate mai vesel, fericit) decât cel
propus de artist şi să îl prezinte spre sfârşitul activităp.i, şi anume la
Începutul probei de abilităţi.
Povestirea (10 minute) a reprezentat preambulul pentru
următorul moment menit să le stârnească curiozitatea şi să-i menţină
atenţi şi activi, acela al aflării „comorii" cu care se descurca artistul.
Astfel, pentru a şti cu ce fel de materiale şi instrumente lucra artistul,
fiecare echipă trebuia să găsească (10 minute), în spaţiul expoziţional
mici pachete (câte patru pentru fiecare grupă) în care stăteau
ambalate în hârtie colorată (roşu, galben, albastru, verde): creioane cărbune, pensule, tuburi de culori în ulei, hârtie - carton, acuarele,
paletă, godetă, recipiente cu ulei - apă, sfoară - sârmă, lemn, ipsos,
paie - crenguţe subţiri, fir cu plumb, spatule, lut, tuburi cu tempera.
La sfârşitul căutărilor ei trebuiau să deţină (şi s-au conformat toate
echipele) pachete în ambalaje diferit colorate. Astfel, desfacerea
pachetelor, dezvăluirea obiectelor şi a rolului lor (10 minute) a
reprezentat momentul În care ei au recunoscut o parte dintre
ustensilele şi materialele cu care au lucrat acasă sau la grădiniţă
amintind În ce activităţi şi cum le erau utile, restul aflând mai departe
prin intermediul exemplului (mereu opere ale artistului), a
demonstraţiei (în cazul cărbunelui) şi a observării câtorva lucrări de
sculptură în stadiu de nefinisare (material, amprenta degetelor sau
urmele instrumentelor cu care a lucrat artistul În modelarea
formelor, consistenţa şi scheletul unei sculpturi, îmbinarea părţilor
componente ale lucrărilor monumentale, masa mobilă pentru
sculptura monumentală).
Continuarea activităţii (10 minute) s-a derulat afară,
schimbând spaţiul închis al muzeului, unde marea majoritate a
copiilor nu a reuşit să se detaşeze de fuialul oferit în imaginarea unui
sfârşit de poveste mai vesel. Schimbând locul unii prichindei au redat
cu propriile cuvinte încheierea istorioarei aflate la începutul activităp.i
cu transformări importante, dar care nu au dat dovadă de
descătuşare a creativităţii (eroul nu s-a mai întors acasă pentru că a plecat la
ţară - unul dintre răspunsuri). Fiind mai mici, copii de 3-4 ani s-au
mobilizat încet, s-au acomodat cu greu la vederea unor persoane
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străine,

iar băieţii În special erau foarte timizi; Însă, spre mijlocul
au devenit uşor mai comunicativi, iar emoţiile nu mai erau
la fel de puternice, aceştia devenind chiar vorbăreţi la sfârşit înainte
de plecare. De fapt, momentul În care ei trebuiau să imagineze un
nou final de poveste, a avut un rol dublu: unul organizatoric (ieşirea
din muzeu, aşezarea copiilor şi împărţirea colilor pentru partea de
abilităţi) şi cel de continuitate a activităţii propriu-zise (prin
terminarea În alt fel a istorioarei). Partea de abilitate s-a desfăşurat în
aer liber, la umbră În curtea muzeului, unde pe parcursul a maxim 7
minute copii au realizat, la alegere Între bărcuţe, coif şi cornet, fie
bărcuţe, fie cornete.
Activitatea s-a derulat pe parcursul unei ore, timp În care de
cele mai multe ori a intrat şi sosirea cu Întârziere a grupului (chiar şi
30 minute Într-unul din cazuri).
Diferită de activităţile realizate cu copii de grădiniţă care nu
urmăresc o continuitate tematică, ci se bazează doar pe deprinderea
unor cunoştinţe despre formele de artă În general, sunt cele realizate
pentru copii de şcoală primară şi gimnaziu.
În anul 2010, la Începutul lunii iunie, am Început o serie de
activităţi care să vizeze aceeaşi clasă de elevi pe 2 ani - clasa doamnei
Învăţător Banu Luminiţa de la Şcoala „Vasile Cârlova" din
Târgovişte. Astfel s-a derulat prima activitate din seria „Genuri
artistice pe înţelesul micilor Învăţăcei" şi anume „Portretul" (clasa a
III-a) în data de 4 iunie 2010, Între orele 10 - 11, la Muzeul Vasile
Blendea, căreia i-a urmat „Peisajul lui Petraşcu" în 2011 (clasa a IVa) În 3 iunie, orele 11-12, la Casa-Atelier „Gheorghe Petraşcu".
Acest tip de activitate şi-a dorit să completeze întrucâtva
curricula şcolară pentru Învăţământul primar pe baza unor observaţii
proprii realizate În timpul vizitelor ghidate, ale unor grupuri de elevi
clasei I-IV din oraş şi din ţară, la Muzeul de Artă.
Activităţile au avut ca obiectiv principal recunoaşterea
diferitelor genuri artistice; iar scopul final îl constituia diferenţierea
tipurilor de portret - În funcţie de câteva criterii referitoare la
prezentarea personajului: reprezentarea (frontal, profil, semi-profil),
postura (neconvenţională, clasică, de aparat), cât anume este redat
(cap, bust, portret cu mâini), de numărul personajelor (individual, de
activităţii
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grup), vârstă şi gen (copil, adult, bătrân, femeie, bărbat etc.) - sau
peisaj - pe baza unor criterii: forma de relief redată (munte, câmpie,
deal, marin), zonă (rural, urban/citadin), anotimp (iarnă, toamnă
etc.), elementele constitutive şi stil (clasicizant, romantic, imaginar),
locaţie - amplasament (aerian ş.a.).
Activitatea din acest an a pennis, încă de la început,
verificarea cunoştinţelor dobândite în 2010, după o perioadă în care
copii nu au mai avut vizite la muzee de artă din oraş. Activitatea,
derulată pe parcursul a 50 de minute, a fost structurată în cinci
momente: 5 minute prezentările (copii care au lipsit de la cea din
2010), 10 minute familiarizarea cu spaţiul expoziţional prin
intermediul jocului, 25 minute prezentarea interactivă a temei, 15
minute verificarea practică a cunoştinţelor, 5 minute concluzii şi
observaţii.

Pentru familiarizarea cu spaţiul expoziţional, după ce au fost
împărţiţi în momentul anterior în echipe pe culori, folosind tragerea
la sorţi cu beţe colorate, aceştia au avut de observat, numerotat şi
reţinut o serie de lucrări în care să se regăsească preponderent
culoarea grupei lor. Tot aici, În afara sarcinilor care le reveneau în
echipă, trebuiau să se oprească în atelierul pictorului şi să îşi aleagă
câte un obiect sau lucrare care le-a displăcut cel mai tare sau
dimpotrivă ce le-a atras atenţia în mod plăcut. Astfel, echipa
„Albastru" a avut de căutat lucrări ce reprezentau ape, copaci,
dealuri, case sau diverse construcţii, echipa „Roşu" lucrări care
reprezentau flori, cărţi, fructe, vase, sticle, iar ultima echipa
„Galben", lucrări în care erau înfăţişate portrete. După 10 minute
copii au fost invitaţi în atelierul artistului să formeze un cerc şi să se
aşeze pentru a începe prezentarea temei şi a sarcinilor date. Fiecare
echipă şi-a desemnat câte un reprezentant care să vorbească despre
numărul lucrărilor şi unde în casă au fost găsite (parter: atelier, hol,
cameră de zi şi etaj: hol, dormitoare), dar şi despre culorile
predominante din tablourile cu acelaşi subiect şi trăsături comune ale
acestora (compoziţie, cromatică, reprezentare). Acesta a fost
momentul în care au aflat mai multe lucruri despre cum se obţineau
culorile în trecut (dar mai ales cum obţinea Petraşcu acele amestecuri
- albastru, „alb" - care îi sunt caracteristice) şi de câte tipuri erau
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(culori de apă, de ulei, alte tipuri de pigmenţi), dar şi tehnica şi
metoda de pictură a artistului (folosirea cuţitului, conturarea cu
negru, luminozitatea etc.). Este utilizat dialogul şi mai ales întrebarea
ca mijloc de dirijare a observaţiei spre un subiect anume. După
prezentarea unui tip de peisaj (am ales 2 tipuri de peisaj: marin şi
citadin/urban; le-am explicat şi exemplificat cu 2 lucrări din cameră
elementele care sunt caracteristice peisajului citadin şi celui marin;
case, străzi, trotuare, pieţe, trăsuri, parcuri, biserici, locuri
caracteristice unui oraş vechi şi al unuia contemporan cu blocuri,
maşini ş.a. în cazul peisajului urban şi zonele întinse de apă cu plaje,
cu vedere spre/ dinspre porturi sau oraş, care reprezintă marea),
fiecare copil era antrenat să participe cu observaţii, explicaţii sau
Întrebări, să exemplifice mereu cu tablouri pentru fiecare tip de
peisaj care se contura din discuţii, astfel Încât să fie fixată informaţia
cu o lucrare grăitoare În acest sens. Pentru identificarea tipurilor de
peisaj, conform unor criterii, ei au fost nevo* să descopere
elementele de recunoaştere (exemple: 1. În cazul peisajului rural să
enumere câteva trăsături, În funcţie de ce anume consideră ei că ar
reprezenta după ce le-a fost explicată semnificaţia termenului
„rural"; 2. atunci când Într-un tablou sunt reprezentate case poate fi
vorba de un peisaj urban sau numai de unul rural? sau ce are sau îi
lipseşte pentru a fi un peisaj rural ori unul de iarnă?). Au fost foarte
receptivi, comunicativi şi deschişi, iar faptul că ne cunoşteam de la o
altă activitate i-a făcut să fie creativi, prompţi În găsirea răspunsurilor
şi soluţiilor la problemele legate de tema propusă lor. Verificarea
practică a cunoştinţelor acumulate presupunea realizarea a trei
peisaje cu vedere din/în curtea muzeului care să fie edificator pentru
tipul dat, câte unul pentru fiecare grupă astfel: Albastru - peisaj
citadin, Roşu - peisaj de vară, Galben - peisaj romantic. Concluziile
au vizat lucrările realizate de ei şi „criticarea" acestora pentru a
evidenţia dacă au fost respectate criteriile specifice fiecărui tip de
peisaj, precum şi o vedere de ansamblu asupra cum au perceput ei
această activitate.
Ultima activitate de care voi aminti „Tehnici de lucru În
Muzeul de Artă" s-a desfăşurat pe 1 Iunie, la Muzeul de Artă din
Târgovişte, şi a venit În completarea curriculei şcolare. În artă
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existând numeroase tehnici, multe dintre acestea destul de
costisitoare pentru părinţi, profesorii s-au concentrat doar asupra
unora relativ comune şi care nu implică costuri substanţiale, aceasta
pentru că timpul limitat alocat pentru fiecare tip de tehnică artistică
ar fi fost de aproximativ 1-2 şedinţe. Astfel, ajutată şi de un bogat
material ilustrativ reprezentat de patrimoniul expus, am dorit să
familiarizez copii din clasele de gimnaziu de la şcoala cu specific
vocaţional cu tehnici de lucru specifice frescei şi graficii (oricum
asemănătoare cu ceea ce realizau la ateliere - desenul în cărbune):
realizarea şi transpunerea cartonului de frescă pe un alt suport şi
desenul În pastel. Astfel, activitatea realizată pe durata a 80 de
minute era structurată în trei părţi distincte: 10 minute prezentările
(cadrul didactic, „ghidul" activităţii şi cei 10 participanţi) şi
expunerea temei, 40 minute - fresca (o parte teoretică şi una
practică), 30 minute - pastelul (o parte teoretică şi una practică).
Tematica activităţii nu a presupus foarte multă interacţiune deoarece
a lucrat cu noţiuni cu totul noi pentru elevi aceştia alegând formula
copiilor atenţi şi nu latura activă şi datorită autorităţii profesorului.
Astfel, pentru prima tehnică partea teoretică a fost
reprezentată de prezentarea fragmentelor de frescă expuse şi a
metodei utilizate urmărind pe suprafaţa picturii diferitele etape de
realizare, mergând de la straturile specifice de tencuială, care puteau
fi lesne observate, la toate fragmentele din expoziţie, până la
transpunerea desenului de pe cartoane pe perete şi până la straturile
de culoare, compoziţia şi amestecurile culorilor. A urmat apoi partea
practică unde copii, după observarea urmelor desenului primar
transpus de pe cartoane pe perete şi imprimat În stratul fin al
tencuielii, au avut de realizat un desen simplu pe care să-l perforeze
apoi pe contur. După perforare, cu ajutorul unui burete îmbibat în
pulbere de oxid roşu de fier, au transpus pe o altă coală desenul
realizat.
Chiar dacă nu am utilizat materialele şi uneltele specifice
acestei tehnici rolul acestui exerciţiu a fost acela de a-i ajuta pe copii
să înţeleagă paşii parcurşi in realizarea acestui procedeu de
transpunere rapidă cu materiale rudimentare, fără indigo sau altă
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descoperire a modernităţii, a unui desen de dimensiuni mari pe o
suprafaţă, iar în cazul frescei pe un perete umed.

altă

,,Mistere şi descoperiri"
la Muzeul Vasile Blendea

Pentru cea de-a doua tehnică - pastelul - elevii au desenat
de la Început ceea ce au dorit cu două tipuri de culori: cu
pastelul propriu-zis asemănător cretei şi cu cel uleios similar culorilor

Încă
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cerate. În acest timp primeau informaţii referitoare la istoria
pastelului pe teritoriul ţării noastre, artişti care l-au utilizat precum şi
elemente şi metode de lucru în această tehnică grafică: suportul,
estomparea, combinarea cu alte tipuri de pigmenţi. şi culori (cărbune,
creion, tuş etc.), ştergerea cu miez de pâine, fixarea cu substanţe
speciale pulverizate, ca în cazul cărbunelui cu care se lucrează
aproximativ la fel.

„Tehnici de lucru în Muzeul de Artă"

Desenele astfel realizate în cele două momente ale activităţii
le-au luat pentru a arăta şi celorlalţi. colegi de clasă. Activitatea le-a
oferit prilejul să înţeleagă, să experimenteze lucruri pe care în mod
normal nu le sunt accesibile decât dacă vor ajunge la o facultate de
profil.
Chiar dacă nu au fost programe educaţionale în adevăratul
sens au contribuit la îmbogăţirea experienţei personale de lucru cu
copii de vârste diferite şi la găsirea unor soluţii, pe termen scurt, de a
veni în sprijinul nevoilor unui mic segment al comunităţii din care şi
muzeul face parte.
Sper ca noile idei primite chiar de la copii să prindă contur şi
să se materializeze într-un proiect suficient de serios care să urmeze
toţi paşi de implementare şi care să producă efecte pozitive pe
termen mediu, dacă nu lung.
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Muzeul ca o şcoală - Program de educaţie muzeală
în cadrul Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder"
Gabriela CĂLIN-MIHĂLŢIAN
Complexul Naţional Muzeal ASTRA Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder"

Educaţia

este una dintre funcţiile prioritare ale instituţiei
muzeale, iar cercetările şi studiile efectuate În ultima vreme cu privire
la metodologia de comunicare muzeală, la procesul de Învăţare,
precum şi la atitudinea şi comportamentul vizitatorilor au contribuit
la elaborarea unui demers educativ care, trecând peste transmiterea
didactică şi liniară de cunoştinţe, ajunge la predarea şi învăţarea
interactivă, a cărei centru de interes este vizitatorul.
Elevii se numără printre vizitatorii cel mai des întâlniţi în
majoritatea muzeelor, şi, În multe cazuri, constituie prioritatea
serviciilor instructiv-educative ale muzeelor. Vizita la muzeu este un
act important În scopul conştientizării de către elevi a patrimoniului
cultural, a abilităţilor şi cunoştinţelor, precum şi a înţelegerii estetice
şi ştiinţifice, iar familiarizarea cu o astfel de experienţă favorizează
dezvoltarea unei relaţii constante şi durabile între elevi şi muzeu.
În spiritul promovării patrimoniului său unic în România, al
Încurajării colaborării dintre Învăţători/ profesori, elevi şi muzeu,
sprijinind activitatea de formare creativă şi ştiinţifică a elevilor,
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" din Sibiu a
elaborat şi desfăşurat În perioada octombrie 2010 - februarie 2011
un program de educaţie muzeală aferent expoziţiei temporare
„Itinerarii africane. Artefacte şi fotografii din colecţia Violeta şi Cătălin Rang'~
Trebuie să menţionăm aici, că această expoziţie a cuprins o
selecţie de 40 de piese (arme, instrumente muzicale, măşti şi statuete
antropomorfe) din colecţia congoleză, constituită prin achiziţii şi
donaţii, precum şi un inedit material fotografic, reunind aproximativ
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80 de imagini spectaculoase, realizate de Violeta şi Cătălin Rang în
urmă cu aproape 4 decenii, cu ocazia unei călătorii de cercetare pe
vastul teritoriu al R.D. Congo (exemplu - Zair).
Programul de educaţie muzeală, dedicat în special elevilor din
ciclul primar şi gimnazial a avut următoarea structură organizatorică :
• muzeografii au contactat cadre didactice din diferite şcoli
sibiene, prezentându-le programul de educaţie muzeală pe care
intenţionau să îl desfăşoare;
• s-au programat clasele pentru vizitarea expoziţiei;
• grupurilor de elevi, Însoţiţi de cadrele lor didactice, li s-a
făcut un ghidaj amănunţit în expoziţie, insistându-se pe elementele,
asupra cărora urma să se facă referire şi În chestionarul pe care micii
noştri vizitatori urmau să îl completeze ulterior;
• atenta observare a obiectelor expuse dar şi explicaţiile
muzeografilor au stârnit curiozitatea elevilor care au lansat o serie de
Întrebări, având totodată şi ocazia să-şi pună în valoare cunoştinţele
deja acumulate, comparând ceea ce au învăţat la şcoală sau în familie
cu mesajul comunicat în cadrul expoziţiei;
• la finalul prezentării expoziţiei s-a făcut o recapitulare
interactivă, elevii fiind stimulaţi, de asemenea, să îşi expnme
propriile păreri;
• înainte de a părăsi muzeul, elevilor li s-au împărţit
chestionare, fiind îndemnaţi să răspundă la Întrebări, să identifice
obiecte sau imagini din expoziţia vizitată, dar şi să deseneze piesa
preferată sau să scrie o compunere pe tema expoziţiei prezentate.
Sperăm că pliantul pe care l-am oferit cu această ocazie
fiecărui elev în parte, să fi constituit pentru toţi un material util de
informare şi documentare.
În cele din urmă, aproximativ 120 de elevi de la diferite
instituţii de învăţământ din Sibiu au luat parte la acest program:
• Clasa a IV-a B, înv. Codruţa Parnpu, Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna".
• Clasa a IV-a C, înv. Maria Llsan, Şcoala Nr. 8.
• Clasa a IV-a B, înv. Gabriela Moldoveanu, Llceul de Artă.
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• Clasa a VI-a, diriginte-prof. Victor

Mărginean, Şcoala

Nr.

12.

În luna ianuarie 2011 s-au centralizat unnătoarele
materiale:
• 76 de chestionare
• 56 de desene
• 13 compuneri
Apoi a unnat selec~a ş1 iunzarea lucrărilor care
urmau a fi expuse şi premiate.
Programul acesta s-a finalizat În februarie 2011 odată
cu vernisarea unei mini-expozi~, prezentate în prima sală a
expoz*ei de bază a Muzeului „Franz Binder". Cu acest
prilej au fost eviden~ate şi premiate cele mai originale
desene/ picturi şi compuneri.
Prin intermediul acestui program de educaţie muzeală,
organizatorii au inten~onat să familiarizeze - Într-un mod cât
mai uşor şi plăcut - mai tânărul public vizitator cu arta şi
cultura central-africană, cu oamenii şi locurile din această
parte a lumii, precum şi să extindă aria activită~or
extracurriculare, Încurajând educaţia prin muzeu.
Mulţumim

tuturor colegilor pentru sprijinul acordat în

acestui program.

Itinerarii l!fricane -program educaţional, 11februarie2011
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desfăşurarea

Itinerarii africane -program educaţional, 11februarie2011
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Organizarea, restaurarea şi valorificarea
depozitului de ghipsuri a
Muzeului Naţional Brukenthal
Casandra VIDRIGHIN
Muzeul

Colecţia

Naţional

Brukenthal

de lucrări în ghips a Muzeului Naţional Brukenthal
cuprinde 1.008 de piese. Cele mai vechi piese pot fi datate sfârşitul
secolului XVIII - începutul secolului XIX şi provin de la pictorul
Franz Neuhauser jun. Altele au fost procurate, începând cu anul
1874, În vederea susţinerii dezvoltării Învăţământului artistic. Cele
mai multe copii în ghips datează de la sfârşitul secolului XIX şi
provin din atelierele vieneze sau berlineze.
Organizarea, restaurarea şi valorificarea depozitului de ghipsuri a
Muzeului Naţional Brukenthal este un proiect muzeal educativ care s-a
desfăşurat pe parcursul a doi ani, respectiv anul 2009 şi 2010, în
colaborare cu Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr", pe baza unui
contract Încheiat Între cele doua instituţii. Proiectul a fost propus de
Laboratorul de Restaurare Piatră, din cadrul Muzeului Naţional
Brukenthal, În vederea organizării depozitului de ghipsuri aflat În
incinta palatului, acest lucru reprezentând prima parte a proiectului
din 2009 şi restaurarea şi valorificarea medalioanelor din ghips,
partea a doua a proiectului în 2010.
În decursul timpului piesele din· ghips au suferit diferite
degradări: crăpături, ciobituri, spargeri, depuneri de praf, din cauza
manevrării lor şi depozitării neadecvate. Tocmai din acest motiv a
luat naştere proiectul de faţă, având ca principal scop reîntregirea şi
curăţirea pieselor, urmărindu-se În acelaşi timp valorificarea unor
anumite obiecte din colecţie.
Au participat 32 de elevi din diferite clase ale Colegiului
Naţional „Gheorghe Lazăr", 18 În prima parte a proiectului numit
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„Organizarea şi restaurarea depozitului de ghipsuri", iar restul de 14
au participat la partea a doua, „Restaurarea şi valorificarea
medalioanelor din ghips". Proiectul vine În sprijinul educapei
muzeale în vederea suspnerii şi îmbogăp.rii cunoştinfelor teoretice
cât şi a celor practice ale adolescenfilor. Susţine de asemenea
organizarea timpului liber în folosul culturii, a valorificării şi
conservării bunurilor culturale mobile aflate în administrarea
muzeelor, precum şi petrecerea a două ore după programul şcolar, în
care participanp.i pot socializa Într-un cadru lejer de lucru, unde pot
asculta muzica şi povesti, susţinând dezvoltarea relaţiilor interumane.

Am colaborat cu doamna prof. chimist Aura Dobrescu, care
a

făcut

cunoscut proiectul elevilor Colegiului Naponal „Gheorghe
Cei interesaţi au venit, împreună cu profesorul coordonator,
În laboratorul de restaurare piatră din cadrul muzeului, pentru a se
înscrie. Tot în acest laborator s-au desfăşurat activităp.le proiectului,
atelierele de restaurare şi creape.
În prima fază am organizat discup.i libere În care le-a fost
prezentat proiectul şi am dezbătut unele probleme legate de timpul
de lucru şi durata întregii acpuni. Am vrut să punctez În mod evident
opţionalitatea participării la ateliere şi să înlătur, din prima clipă,
Lazăr".
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ideea de a fi obligaţi să ia parte la ele. Mi-am dorit ca prin implicarea
în acest proiect să se simtă utili comunităţii şi societăţii În care
trăiesc. Au urmat apoi prezentarea lucrărilor ce le erau destinate,
reproduceri după lucrări celebre şi o incursiune în istoria artei având
ca scop dobândirea de cunoştinţe generale privind perioada Romei şi
Greciei Antice, perioada În care au fost create poveştile şi lucrările
originale după care s-au făcut copiile în ghips pe care Muzeul
Brukenthal le deţine: Frumoasa poveste a lui Amor şi Psyche,
Laocoon În lupta cu şerpii, zeităţile timpului de atunci cu
semnificaţia fiecăruia. Am avut astfel ocazia să le explic cât de
importantă
este
povestea,
sensibilitatea
compoziµonală,
expresivitatea şi simbolul în artă.
După discuţiile filozofice şi amuzamentul lor, am prezentat:
materialul din care sunt făcute - ghipsul -, material cu care urmau şi
ei să lucreze, tehnica de lucru (cum se realizează un negativ după un
obiect şi ce Înseamnă pozitivul în sculptură), tehnica de turnare în
negative (exemplificată pe un măr natural), ce Înseamnă patina de
culoare şi cum se realizează ea În vederea obţinerii diferitelor efecte
pe suprafaţa lucrărilor din ghips, cum pot ele să pară din piatră sau
diferite metale cu ajutorul patinei.
Pentru a mă asigura că lucrările nu vor suferi alte degradări,
i-am pus În temă cu dispoziţiile generale a normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor culturale mobile, astfel Încât să poată realiza şi
conştientiza cu ce se confruntă, dobândind cu această ocazie şi
cunoştinţe legislative. Le-am prezentat aici şi fisa de conservare cu
care obiectele ajung În laboratorul de restaurare şi cât de importantă
e fotografierea fiecărei operaµuni la care este supus obiectul care
suferă o operaţiune de restaurare şi ce trebuie urmărit În
fotografierea sa. Toate aceste informaţii au fost aduse În ideea de a
interveni singuri asupra obiectelor pe care aveau să lucreze sub
supravegherea şi coordonarea mea.
Fiecare participant şi-a ales o lucrare sau mai multe, la
piesele mai mari au lucrat câte două sau chiar trei persoane, şi au
Început partea practică a proiectului. În ambele părµ ale proiectului
s-au respectat aceleaşi principii, doar că la cel din 2010 „Restaurarea
şi valorificarea medalioanelor din ghips" am adăugat câteva elemente
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noi de creaţie cum ar fi multiplicarea, execuţia ramelor şi a
suportului pe care au fost montate medalioanele la final. S-a pus În
practică colorarea şi patinarea unora dintre ele, realizând astfel mai
multe variante de prezentare.
Pentru crearea ramelor au învăţat o tehnică specială, de a
presa lutul şi apoi ştanţarea sa cu diferite modele florale (croşetături,
goblen, plasă, împletituri) după care au luat mulajul din ghips. Pentru
suportul pe care au fost montate medalioanele s-a folosit hârtie
printată
reprezentând tapetul salonului baroc din Muzeul
Brukenthal, care a fost caşerata pe lemn.

Având În vedere că era vorba de medalioane am conceput
parte a proiectului cu accent pe latura comercială, în vederea
strângerii de fonduri pentru finanţarea următorului proiect educativ.
Fiecare proiect creează astfel un punct de plecare pentru următoarele
proiecte.
După expoziţia finală o parte din lucrările realizate au fost
alese de elevii participanţi pentru a păstra o amintire din cadrul
acestei activităţi În care s-au implicat cu plăcere şi seriozitate, o parte
au fost donate Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr", iar restul au
fost folosite la strângerea de fonduri pentru următorul proiect.
Ambele activităţi ale proiectului s-au fmalizat cu câte o
expoziţie, la care elevii participanţi au fost implicaţi în organizare.
Prima expoziţie a avut loc la Muzeul de Istorie - Casa Altemberg - şi
această
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a fost nutnită „Ghipsuri restaurate'', iar cea de-a doua „The
Garden'', s-a desfăşurat la Casa Albastră, În sala multimedia.

două expoziţii au putut fi vizionate pe parcursul a doua
Am dorit să creez prin aceste două expoziţii o atmosferă
inspirată din arta contemporană prin modul de prezentare a
lucrărilor, combinate cu proiecţii şi muzică, o atmosferă apropiată de
vârsta adolescenţei prin care trec cei cărora li s-a adresat acest
proiect.
Mi-am dorit ca după terminarea atelierelor aceşti adolescenţi
să-şi poată petrece timpul liber cu ceea ce au învăţat să facă În cadrul
acestui proiect, să-şi dezvolte latura artistică, să creeze.
S-a dorit a fi un proiect de relaxare şi bună dispoziţie, după
orele de studiu, În vederea realizării acestor două expoziţii În care
fiecare să-şi recunoască şi să-şi regăsească meritele şi Încrederea În
sine. Am vrut să fie un concept benefic pentru ambele instituţii
implicate şi mai ales pentru elevii participanţi.
Dorinţa de a duce la bun sfârşit un lucru În care eşti implicat,
îl creezi şi În care crezi a fost benefic atât pentru mine, cât şi pentru
cei implicaţi. La Început este o provocare care se transformă, treptat,
În satisfacţia unei realizări.
Mi se pare o Încurajare extraordinară în primul rând pentru
adolescenţii care au ajuns În faţa unui drum al cărui urcuş depinde de
fiecare dintre ei.

Cele

săptămâni.
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Atelier Interactivitatea - stimulent, unealtă
sau temă pentru programele educaJionale
În acest an organizatorii sesiunii de Marketing şi educaţie în
a II-a, au propus un interesant atelier pentru
participanţii veniţi, la Sibiu, din toată ţara, susţinut de Irina Hasnaş
Hubbard, având ca tema Interactivitatea - stimulent, unealtă sau temă
pentrn programele educaţionale. După o prezentare teoretică a ceea ce
reprezintă interactivitatea în muzee s-a trecut la partea practică în
care, împărţiţi în două echipe, participanţii au conceput programe
educaţionale pentru două categorii de tineri având vârsta cuprinsă
între 14 şi 18 ani. Ambele proiecte realizate au fost originale şi
interesante.
La finalul sesiunii de comunicări Irina Hasnaş-Hubbard a
felicitat organizatorii pentru transparenţă, întrajutorare şi schimb ~e
experienţă Între specialiştii din muzeele din România şi a ţinut să
precizeze următoarele:
- pe viitor în programul sesiunii să fie un timp mai mare
alocat participanţilor pentru a lucra împreună;
- realizarea unui workshop (sesiune interactivă) de 2-3 ore;
- imaginarea unor programe interactive Între muzee diferite
pentru a crea noi teme de lucru şi noi legături între

muzee,

ediţia

specialişti;

- orientarea pe segment de public foarte strict delimitat,
identificarea categoriilor de public specifice locului unde se
află muzeul, pentru a le oferi programe cu şanse de a-i
interesa în mod direct;
- planificarea unor programe pentru adulţi, alături de cele
pentru copii;
- pe lângă o prezentare power-point a unui program trecut
să se aplice şi o prezentare vie, actuală, in situ, a unui
program educaţional: În Muzeul ASTRA, muzeul În aer liber,
sau la Muzeul Brukenthal, având ca public ţintă specialişti
din muzee (participanţi la simpozion);
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- punerea accentului pe povestea obiectului muzeal, nu atât
pe datele sale tehnice sau istorice şi încurajarea publicului în
a interveni cu propriile idei, amintiri;
- Încurajarea colaborării cu specialişti .externi: graficieni,
designeri, traducători etc. pentru a mări calitatea produselor
muzeale (materiale publicitare, expoziţii, publicaţii).

Atelier Interactivitatea - stimulent, unealtă sau temă
pentru programele educaţionale
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Atelier Interactivitatea - .rtimulent, unealtă .rau temă

pentru programele educaţionale

