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Abstract: Aspects of education for ethnographic heritage in the museum – 

primary school relation. The project presents the educational development of 
the local ethnografic heritage using methods  of formal education. The activities 
have created a strong connection between schools and the Iron Gates Region 
Museum from Drobeta Turnu Severin because the museum’s role in education 
was better understood. 

 
O primă analiză asupra modului de prezentare a unei expoziţii de bază din 

muzeu relevă faptul că aceasta se face avându-se permanent în vedere vârsta 
publicului vizitator, una din preocupările de bază ale muzeografului fiind 
punerea în valoare a patrimoniului muzeal într-un mod corespunzător. 

Metodele folosite, bazate pe observaţia îndelungată şi pe experienţe, au un 
caracter raţional şi se aplică de la caz la caz, acestea se generalizează sau se 
individualizează în funcţie de profilul secţiei vizitate, de obiectivele propuse, de 
caracteristicile psiho–pedagogice ale grupului de copii. Cum, în cazul de faţă, 
vizitatorul am stabilit că este şcolarul de vârstă mică, vom prezenta  metodele de 
desfăşurare a unor întâlniri cu caracter instructiv-educativ în secţia de 
Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Expoziţia este organizată tematic, cu valenţe didactice şi are avantajul 
dovezilor palpabile, tridimensionale, conferind muzeului capacitatea de a 
prezenta sinteze referitoare la cultura materială şi spirituală iar relaţiile 
interinstituţionale scot în evidenţă căi de colaborare, mijloace şi metode care 
trebuie însuşite şi aplicate diferenţiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pornind de la vizita tradiţională, planificată sau inopinată, orice şcoală poate 
concepe şi realiza acţiuni împreună cu muzeul, propunându-şi concret scopul, 
tematica şi modul de îndeplinire a obiectivelor propuse. 

Materialul didactic, de data aceasta, va fi obiectul de patrimoniu iar o 
metodă eficientă de pregătire a elevilor este stârnirea curiozităţii, adică 
învăţarea prin descoperire. 

La prima vedere, expoziţia de Etnografie şi Artă Populară este pentru copii o 
colecţie de obiecte, fiecare cu o denumire, despre fiecare existând informaţii: 
provenienţă, mod de realizare, datare, valori neconştientizate, a căror denumire 
populară  poate nu o vor ţine minte; vor rămâne însă cu îndemnul de a respecta 
valorile tradiţionale şi vor înţelege că acestea dovedesc relaţia omului cu 
mediul, timpul şi spaţiul. 

                                                           
1 Florentina Pleniceanu, muzeograf, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. 
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Pentru şcolarul mic, expoziţia se particularizează narativ, povestirea fiind 
cea care asigură asimilarea informaţiei la clasele I–IV. Este metoda care nu 
exclude însă explicaţia şi care respectă ordonarea obiectelor în timp şi spaţiu. 

Expunerea, o altă metodă importantă a educaţiei în muzeu, înseamnă un 
volum mare de informaţii pe care muzeograful le aduce într-un cadru stimulativ 
care contribuie la dezvoltarea imaginaţiei prin numeroasele obiecte prezentate 
în modul care se stabileşte de comun acord cu dascălul. Este metoda folosită de 
dascălul care trebuie să fie documentat asupra patrimoniului muzeal sau de către 
muzeograful familiarizat cu practica pedagogică. Se poate spune că este metoda 
cea mai des folosită în activităţile din cadrul unui parteneriat educaţional. 

Dacă învăţătorul stabileşte că vârsta nu este un impediment, muzeograful 
generează discuţii care transformă expunerea în dezbatere. Copiilor li se 
permite întreruperea firului de vizitare şi revenirea la anumite obiecte ori de câte 
ori doresc, lucru care face ca învăţarea în muzeu să fie mai plăcută decât cea de 
la clasă şi să pară neorganizată din cauza mişcărilor produse în expoziţie. 

Întrucât şcolarii sunt obişnuiţi să pună şi să răspundă la întrebări, nu va fi o 
noutate conversaţia (dialogul), metodă prin care muzeograful îi antrenează în 
învăţarea în muzeu şi dacă libertatea curiozităţii lor nu este limitată, putem 
spune că şi la muzeu s-a folosit demonstraţia, metodă care, de asemenea, este 
des folosită la clasă. 

Curiozitatea şi interesul sunt trăsături care la vârstele mici cer un răspuns 
imediat. De aceea, atunci când sunt în expoziţie, le este permisă revenirea ori de 
câte ori doresc la anumite obiecte. Acestea în mod sigur sunt exponate cu formă 
şi culoare vie, interesante pentru vârsta mică doar pentru aspectul exterior şi 
pentru care formulează întrebări a căror natură este euristică.  Intervine talentul 
de pedagog al muzeografului care explică cum şi în ce fel obiectele prezentate 
în expoziţie sunt lucrurile care ne-au dat identitate naţională, mod de viaţă şi 
cultură. 

Jocul, utilizat tot mai mult în ultimii ani ca metodă de învăţare, constituie un 
mod de a transmite informaţii greu accesibile şcolarului mic şi în muzeu, unde 
semnificaţia strict pedagogică permite înţelegerea relaţiilor de la simplu la 
complex, iar dacă jocul este folosit în timpul unei excursii tematice, cu atât mai 
mult muzeul devine pentru copii prietenul care oferă informaţii folositoare într-
un mod pe care îl vor prefera în faţa activităţilor de învăţare desfăşurate la clasă. 

Pentru a proba metodele amintite am iniţiat un proiect asociat expoziţiei de 
bază din secţia de Etnografie şi Artă Populară, Satul tradiţional mehedinţean 
văzut prin ochii copilului, (v. Anexa I) căruia i-am subsumat o primă serie de 
activităţi, toate menite să explice pe înţelesul şcolarului mic portul popular, 
tradiţiile, meşteşugurile, obiceiurile din satul mehedinţean de odinioară, să 
cultive dragostea pentru acestea şi să dezvolte sentimentul de respect pentru 
valorile tradiţionale. 

Activităţile s-au desfăşurat conform metodologiei prezentate în proiect, 
întocmindu-se o fişă de lucru pentru fiecare activitate (v. Anexa II).  Rubricaţia 
fişelor este următoarea:  
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- locul desfăşurării;  
- muzeograf organizator; 
- colaboratori; 
- tema; 
- scopul; 
- metode folosite; 
- descrierea activităţi; 
- rezultate. 

Metodele prezentate în activităţile realizate cu şcolarii de vârstă mică asigură 
creşterea eficienţei procesului de învăţământ şi deopotrivă a acţiunii cultural–
educative. Prin relaţia permanentă cu muzeul, învăţământul câştigă formarea 
personalităţii complexe a copilului antrenându-l în activităţi cultural–educative 
într-un cadru şi cu mijloace optime obţinute prin efortul conjugat al dascălului şi  
muzeografului. 

Un alt câştig al acestor activităţi a fost transmiterea celor văzute şi învăţate 
despre satul tradiţional de către copii părinţilor, fraţilor, câţiva părinţi relatând 
cum acasă copiii încearcă să realizeze vase din lut aşa cum li s-a explicat în 
muzeu şi cum li s-a arătat în atelierul olarului cu ocazia excursiei tematice 
organizată de muzeu. Excursia a constituit un prilej de cunoaştere a zonei în 
care trăiesc, o posibilitate de a culege informaţii despre oamenii locului şi un 
mijloc de recreere într-un mod constructiv. 

Activităţile stabilite pentru anul şcolar 2009–2010 s-au încheiat cu un 
chestionar la care copiii au răspuns uşor, lucru ce dovedeşte un câştig pentru ei 
şi pentru muzeu, construindu-se astfel o relaţie solidă între cele două instituţii 
educaţionale. 

Prin valorificarea expoziţiei de Etnografie şi Artă Populară a muzeului 
severinean, în activităţile proiectului amintit am încercat să facem dovada 
educaţiei prin intermediul culturii, a faptului că impactul cu obiectul de 
patrimoniu prezentat de muzeu crează contextul ce favorizează o educaţie 
complexă. 

Anexa I – Proiect asociat expoziţiei de bază din Secţia de Etnografie şi 
Artă Populară a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier 

Perioada de desfăşurare:  12 aprilie – 14 mai 2010 
Satul tradiţional mehedinţean văzut prin ochii copilului 

 

Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier               
Secţia de etnografie şi 
artă populară                                
Drobeta Turnu Severin  
                                       
Director,  
Dr. Sorina Matacă 

Şcoala cu cls. I-VIII 
Teodor Costescu        
Drobeta Turnu Severin  
 
 
  
Director,  
Prof. Petruţa Lăpădat 

Şcoala cu cls. I-VIII Şişeşti 
Muzeul şcolar Dragoş Ebetiuc 
Şişeşti 
 
 
 
Director, 
Prof. Adriana Burcu 
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Metodologie: 
- Vizită în secţia de Etnografie şi Artă Populară; 
- Expuneri tematice: 

1. portul popular – însemn al identităţii culturale; 
2. instalaţii tehnice ţărăneşti; 
3. meşteşuguri. 

- Interviuri realizate de către elevi cu cele mai vârstnice persoane din 
familie; 

- Prezentarea unei colecţii de Artă Populară pe suport electronic; 
- Vizită la Muzeul de istorie şi etnografie „Dragoş Ebetiuc” din Şişeşti; 
- Prezentarea unui meşteşug practicat în trecut şi în prezent într-un atelier de 

olărit din com. Şişeşti; 
- Microexpoziţia de obiecte vechi aparţinând familiei fiecărui copil; 
- Lecturi, povestiri, activităţi artistico-plastice; 
- Program artistic. 
Obiective: 
- Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti; 
- Cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a tradiţiilor mehedinţene; 
- Cultivarea dragostei pentru tradiţiile, obiceiurile din satul mehedinţean; 
- Dezvoltarea sentimentului de respect şi apreciere a valorilor. 
Argument: Tradiţia, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile 

care definesc un popor. 
Grup ţintă: Elevii din învăţământul primar. 
Activităţile se vor desfăşura în spaţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, în 

sala de clasă a Şcolii Teodor Costescu  în care învaţă elevii clasei a IIIa A, în 
sala Muzeului „Dragoş Ebetiuc” din Şişeşti,  într-un  atelier de olărit din com. 
Şişeşti. 

Toate activităţile însoţite de fotografii vor fi prezentate într-un pliant. 
Florentina Pleniceanu, muzeograf – Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. 
Tamara Sîrboiu, institutor – Şcoala cu clasele I – VIII -  Teodor  Costescu. 
Titu Dinuţ, profesor –  Şcoala cu clasele I – VIII -  Şişeti.     

 
Anexa II – Fişe de  activitate 
Fişa 1 

Locul de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Muzeul Regiunii Porţilor de 
Fier, Expoziţia de Etnografie şi Artă Populară. 

Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Theodor Costescu. 
Tema: Portul popular – însemn al identităţii culturale. 
Scopul: cunoaşterea caracteristicilor portului popular mehedinţean. 
Metode folosite: descrierea, conversaţia, exerciţiul (desene cu personaje în 

costume populare). 
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Descrierea activităţii: Copiii au vizitat expoziţia de bază a secţiei de 
Etnografie şi Artă Populară. Ghidajul particularizat, puternic narativ, s-a 
transformat în conversaţie, elevii punând întrebări şi aducând informaţii despre 
piesele costumului popular îmbrăcat uneori şi azi la nedeile din satele unde 
trăiesc bunicii lor. 

Rezultate: Impresiile acumulate au fost descoperite de doamna învăţătoare 
Tamara Sîrboiu în desenele realizate de copii cu diverse ocazii. 

 
Fişa 2 

Locul de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, centrul oraşului în sărbătoare.  
Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Theodor Costescu. 
Tema: prezentarea meşteşugurilor practicate de meşterii populari din ţara 

noastră.  
Scopul: dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiei 

populare; dezvoltarea simţului artistic şi a spiritului practic. 
Metode folosite: vizitarea târgului de meşteri populari organizat de Muzeul 

Regiunii Porţilor de Fier în cadrul Zilelor Severinului, sărbătoarea oraşului. 
Descrierea activităţii: Punctul de pornire a activităţii a fost  sala de expoziţie 

a secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
unde li s-a vorbit copiilor despre prelucrarea lemnului, industria casnică textilă, 
prelucrarea metalului. Târgul a fost binevenit întrucât aici copiii au putut vorbi 
cu meşterii populari,  li s-a permis atingerea obiectelor expuse şi un moment 
extraordinar a fost întâlnirea cu meşterii renumiţi din Bucovina, care le-au 
vorbit despre încondeierea ouălor, după ce şi ei au prezentat într-o minunată 
expoziţie ouăle încondeiate la atelierele de lucru organizate pentru dezvoltarea  
sentimentului de respect faţă de sărbătorile creştinătăţii şi faţă de  ingeniozitatea 
şi priceperea dovedite de ţăranul român în actul de creaţie artistică (în care a 
transformat obiectul necesar din casa şi gospodăria sa). 

Rezultate: Rezultatul a fost cel sperat, copiii reuşind să constate singuri 
diferenţa dintre obiectele expuse de meşterii adevăraţi şi cele expuse de 
comercianţi. 
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Fişa 3 
Locul de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Muzeul Regiunii Porţilor 

de Fier, Expoziţia  de Etnografie şi Artă Populară. 
Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Theodor Costescu. 
Tema: Instalaţii tehnice ţărăneşti. 
Scopul: creşterea interesului pentru mărturiile păstrate de-a lungul 

timpului. 
Metode folosite: explicaţia, discuţia. 
Descrierea activităţii: Pornind de la asemănarea cu o casă pe care copiii 

au găsit-o la moara cu ciutură, am prezentat materialul şi elementele din care 
este realizată moara, modul de funcţionare a acesteia. 

Rezultate: După discuţiile despre mijloacele rudimentare avute la 
îndemână de străbunii noştri,  copiii şi-au exprimat admiraţia faţă de ţăranul 
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român şi, sub impresia celor văzute şi auzite, au confirmat cum s-au priceput 
mai bine rolul muzeului în educaţie. 

 
Fişa 4 
Locul de desfăşurare: Com. Şişeşti, Muzeul şcolar Dragoş Ebetiuc, 

Şcoala generală.  
Atelierul ceramic al primăriei com. Şişeşti, jud. Mehedinţi. 
Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Teodor Costescu, Titu Dinuţ, profesor, Şcoala cu clasele I – VIII Şişeşti, 
Sebastian Popescu – meşter popular. 

Tema: Meşteşuguri tradiţionale. 
Scopul: prezentarea unor străvechi meşteşuguri practicate şi azi în satele 

mehedinţene. 
Metode folosite: excursia tematică. 
Descrierea activităţii: În muzeul şcolar, copiilor le-au fost prezentate o 

serie de obiecte care dovedesc istoria locului, li s-a vorbit despre meşteşugul 
practicat de câţiva localnici şi azi şi au asistat la procesul  de obţinere a unui 
obiect de lut în atelierul olarului. 

Rezultate: Interesaţi de tot ce au văzut şi au auzit, au hotărât ca  în viitor  
să viziteze ateliere unde pot vedea cum s-a lucrat tot ce au văzut în muzeul 
severinean, în muzeul şcolar de la Şişeşti şi tot ce au mai găsit şi recunosc a fi 
obiecte lucrate tradiţional în casele bunicilor. 
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Fişa 5 

Locul de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Şcoala Teodor Costescu, clasa 
a IIIa A. 

Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Teodor Costescu. 
Tema: prezentarea unei colecţii de Artă Populară pe suport electronic. 
Scopul: sensibilizarea copiilor pentru a deveni păstrători ai portului şi 

meşteşugurilor tradiţionale. 
Metode folosite: vizionarea înregistrărilor pe CD a colecţiei de obiecte de 

Artă Populară a familiei Doina şi Teodor Grigore; discuţii. 
Descrierea activităţii: În sala de clasă, împreună cu doamna învăţătoare, am 

pregătit vizionarea unui CD, înregistrare care a demonstrat copiilor pasiunea 
colecţionarilor particulari pentru arta populară românească.  

Rezultate: Cumpărate sau primite de pe teritoriul ţării şi din afara sa, 
obiectele expoziţiei  prezentate au arătat copiilor în primul rând unitatea tehnicii 
de realizare a multora dintre ele, iar similitudinile descoperite la obiectele 
tradiţionale româneşti şi cele străine au trezit curiozitatea copiilor. 

 
Fişa 6 

Locul de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Şcoala Theodor Costescu.  
Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor; elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Theodor Costescu. 
Tema:  Amintiri din casa bunicilor. 
Scopul: realizarea unei microexpoziţii de obiecte vechi aparţinând familiei 

fiecărui elev, prezentarea interviurilor pe care elevii le-au luat membrilor mai în 
vârstă ai familiilor lor. 

Metode folosite: discuţii despre ingeniozitatea şi priceperea oamenilor care 
au lucrat obiectele expuse.  

Descrierea activităţii: În sala de clasă, copiii au încercat realizarea unei 
microexpoziţii cu obiecte găsite în casele bunicilor care trăiesc în satele 
mehedinţene şi au povestit ce au aflat de la aceştia despre obiceiurile şi 
meşteşugurile practicate aici. 

Rezultate: După toate activităţile prevăzute în proiect, printr-un chestionar 
prin care am verificat eficienţa orelor petrecute împreună cu copiii, am avut 
surpriza plăcută să aflăm că mulţi dintre ei îşi doresc să lucreze peste ani în 
muzeu. De ce? Răspunsul a venit din partea unei fetiţe care a constatat că 
muzeul,  prin activităţile sale, demonstrează vocaţia educaţională pe care o are. 

 
Fişa 7 

Locul de desfăşurare: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, expoziţia de 
Etnografie şi Artă Populară. 
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Muzeograf organizator: Florentina Pleniceanu. 
Colaboratori: Tamara Sîrboiu, institutor, elevii clasei a IIIa A, Şcoala 

Teodor Costescu. 
Invitaţi: Oana Nicoleta Pîrvan, meşter popular, Irina Zoican, interpret de 

muzică populară. 
Tema: Întâlnirea cu creatorul popular. 
Scopul: apropierea de valorile culturii tradiţionale prin arta spectacolului şi 

prin dialogul cu creatoarea populară. 
Descrierea activităţii: În spaţiul expoziţiei de bază din secţia de Etnografie 

şi Artă Populară, elevii au prezentat într-o scenetă secvenţele unei şezători 
tradiţionale şi, cum copiii rezonează la frumos, au lucrat, au cântat şi au jucat 
aşa cum li s-a povestit că se-ntâmpla la şezătoarea din satul de odinioară. 

 Rezultate: S-a constatat interesul sincer pentru mai buna cunoaştere a 
tradiţiilor şi obiceiurilor din zona în care locuiesc. 

 

  

  
 
 
   


