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Ora de şcoală la muzeu
în cadrul proiectului cultural Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare

Ioana Tarău
Grațiela Amelia Ene

Angelica Iacob

Proiectul Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2015, fiind realizat de către 
Global Mindscape, Muzeul Municipiului Bucureşti, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi Institutul de Știinţe ale Educaţiei. 
Proiectul a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul a venit în completarea Caravanei Muzeelor, continuând demersurile de punere în valoare a domeniului muzeal din 
perspectiva copiilor. Iniţiativa aceasta s-a adresat în special grupurilor organizate de copii din ciclul primar şi gimnazial, precum 
şi cadrelor didactice. Orele de şcoală la muzeu s-au desfăşurat în prima parte a lunii octombrie 2015 la Complexul Naţional 
Muzeal ASTRA din Sibiu, la Muzeul Theodor Aman, la Muzeul Municipiului Bucureşti (Palatul Suţu) şi la Muzeul Frederic Storck 
şi Cecilia Cuţescu Storck. 

Noutatea abordării a fost oferită de inversarea raportului practicat în general: activităţile educative desfăşurate în muzee au 
fost iniţiate pornind de la disciplinele studiate la şcoală şi nu de la tipul de patrimoniu caracteristic unui muzeu (artă, istorie, 
literatură ş.a.). Astfel, în cadrul acestui proiect pilot au fost avute în vedere disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe 
ale Naturii”:  

- Matematica  şi explorarea mediului, Științe ale Naturii pentru clasele I-IV

- Biologie pentru clasa a V-a și Chimie pentru clasa a VII-a  

Această abordare a permis o modalitate prietenoasă de învăţare, indiferent de vârsta elevilor: copiii au ieşit din rutina zilnică 
a lecţiilor care se desfaşoară în clasă şi au descoperit o altă atmosferă, iar noţiunile noi au fost exemplificate chiar prin obiecte 
de patrimoniu. Mai mult decât atât, au avut ocazia să cunoască specialiștii din muzee, şi-au putut descoperi anumite înclinații, 
şi-au putut însuşi cu o mai mare uşurinţă   cunoştinţe şi deprinderi utile pentru viaţă – toate acestea constituind modalităţi 
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complementare de formare a competenţelor cheie. Pe termen mediu şi lung, abordarea poate genera o schimbare de atitudine 
atât faţă de şcoală şi de profesori, cât şi faţă de muzee şi domeniul cultural în general.

În cadrul acestui proiect patrimoniul a fost privit într- un sens mai larg, ca resursă importantă pentru activităţi educative din 
domenii conexe. Menţionăm faptul că, începând din anul 2012, a început proiectarea şi implementarea unui nou curiculum 
pentru învăţământul primar şi gimnazial. Acesta a adus o schimbare majoră în sistemul de învăţământ: orientarea curriculumului 
spre formarea competenţelor cheie, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Programele şcolare pentru disciplinele vizate de noi în proiect valorizează competenţe de bază  în matematică, ştiinţe şi 
tehnologii (vezi  http://programe.ise.ro/Actuale.aspx).

Construcția programelor din aria curriculară Matematică şi ştiinţele naturii pentru clasele a III-a şi a IV-a au pornit de la structurarea 
achizițiilor din clasa pregătitoare, clasele I și a II-a, urmărind racordarea la Cadrul de referință pentru științe TIMSS 2011, racordarea 
la Recomandarea Parlamentului  European  și  a  Consiliului  Uniunii  Europene  privind competențele cheie din perspectiva învățării pe 
parcursul întregii vieți (2006/962/EC), precum și la contribuția specifică la profilul de formare al elevului din ciclul primar.  

Actualele  programe şcolare de biologie şi chimie au fost elaborate  din  perspectiva  trecerii  de la modelul de proiectare 
curriculară centrat pe obiective – elaborat şi implementat în sistemul românesc de învăţământ la mijlocul anilor 1990  – la 
modelul centrat pe competenţe. Adoptarea  noului  model  de proiectare  curriculară  este determinată, pe de o parte, de nevoia 
de a realiza actualizarea formatului şi unitatea concepţiei programelor şcolare la nivelul învăţământului   gimnazial, iar pe de 
altă parte, acest demers asigură acordarea cu dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale 
învăţării. 

Curriculumul de biologie pentru ciclul gimnazial îşi propune abordarea studiului disciplinei prin înţelegerea şi asimilarea 
noţiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi, de asemenea, prin aplicarea acestora în diverse situaţii de viaţă, 
asigurând astfel condiţii pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o personalitate autonomă şi creativă. În programele de biologie şi 
chimie, în vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţii educaţionale, se recomandă 
ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinelor să se pună accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii; flexibilitatea 
abordărilor şi parcursul diferenţiat; coerenţă şi abordări inter - şi transdisciplinare.  

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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Programele şcolare propun o ofertă flexibilă şi permit cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască 
activităţile de învăţare exemplificate. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea 
competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Strategiile didactice propuse sunt 
multiple, adecvate lucrului cu elevii în contextul societății contemporane. 

Muzeul este, prin definiție, un spațiu de învățare non formală, iar acum poate deveni și un spațiu de învățare interactivă și 
creativă  în  condițiile  în  care  idealul  educaţional  al  şcolii  româneşti  constă  în  dezvoltarea  liberă,  integrală  şi  armonioasă  
a individualităţii  umane, în  formarea personalităţii  autonome şi  în  asumarea unui  sistem  de valori  care sunt  necesare 
pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru  participarea  cetăţenească  
activă  în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii   LEN 1/2011, Art 2 (3).

Proiectul a  constituit o ocazie de a identif ica noi modalităţi  de colaborare între muzee şi şcoli din Bucureşti şi Sibiu,  ia r 
abordarea  propusă  ar putea fi replicată şi în alte muzee care deţin un patrimoniu similar (muzee de etnografie, muzee 
de artă, case memoriale ş.a.), facilitând accesul elevilor la experienţe de învăţare non-formală ce sunt considerate modalităţi 
complementare de formare a competenţelor cheie. 

În plus, proiectul a răspuns unor priorităţi naţionale şi internaţionale, formulate atât din perspectiva muzeelor, cât şi din 
perspectiva şcolilor (în Recomandarea Consiliului Europei privind validarea învăţării non-formale şi informale din 2012 se arată 
că la nivel european se acordă o atenţie tot mai mare validării experienţelor non-formale de învăţare, ceea ce demonstrează 
că rolul educaţiei non-formale este de a completa şi de a susţine educaţia formală). Considerăm că metodele identificate 
în această primă etapă a demersului nostru ne vor permite să extindem abordarea şi către alte muzee, ale căror obiecte de 
patrimoniu pot fi puse în relaţie cu conţinutul curriculumului. Pe termen lung, ne dorim să promovăm învățarea interdisciplinară 
şi să încurajăm cât mai multe muzee să vină în întâmpinarea nevoilor identificate la clasă de către cadrele didactice şi de către 
elevi.
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Avem un patrimoniu, ce putem face cu el?

Mirela Iancu
Director Marketing Cultural,

Muzeul ASTRA

Ne-am obișnuit ca atunci când venim la muzeu să învățăm lucruri despre patrimoniu. Pentru că ăsta este rolul muzeului: să 
educe, să transmită mai departe cunoștințe despre toate acele lucruri, mari și mici, care sunt păstrate și expuse aici. Să fie doar 
atât? Se poate transforma muzeul într-o sală de clasă? Poate patrimoniul să devină material didactic?

Cum poți învăța botanică pornind de la un cojoc? Trebuie doar să observi un nuc din curtea unei case tradiționale, să îi pipăi 
scoarța, să îi culegi frunzele sau fructele, să vezi ce obiecte minunate se pot face din lemnul de nuc. Cum ar fi dacă vei continua 
să experimentezi alături de muzeografi și restauratori și vei învăța cum se obțin pigmenții naturali din nuc și vei vopsi câteva 
bucăți de țesături, așa cum meșterul cojocar a făcut-o în urmă cu peste o sută de ani. Cu siguranță nu vei mai uita niciodată de 
cormofite, angiosperme, dicotiledonate, dar nici de cojoc.

Muzeul ASTRA deține sute de mii de asemenea pretexte educaționale. Zeci de specialiști, muzeografi, conservatori și restauratori 
deopotrivă, cunoștințele și strădaniile lor vă pot sări în ajutor pentru a transforma o oră obișnuită de școală în ceva senzațional. 
Gospodării, laboratoare, curți sau poieni se pot trasforma în săli de clasă. Ținem pasul cu tehnologia în săli de educație muzeală, 
dotate modern sau facem un salt înapoi în timp, în sala de clasă a bunicilor noștri în școala funcțională din Ticera. Deschidem 
porțile școlii în muzeu!

Potențialul educativ al patrimoniului deținut de Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA – Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului este imens. Pentru a-l pune cu adevărat în valoare, pentru a-l pune în slujba actului învățării este nevoie de 
ceva mai mult decât dorința colectivului de muzeografi: este nevoie de cooperarea strânsă cu dascăli dedicați, deschiși unor 
abordări inter- și transdisciplinare a curriculumului școlar, care să-și dorească să pregătescă elevii pentru provocările pe care 
societatea contemporană le adresează în secolul al XXI-lea.
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Ce este Muzeul?

Raluca Ioana Andrei

Dintre toate activităţile integrate muzeografiei nici colecţionarea, nici conservarea, sau ştiinţa pură nu au importanţă pentru 
public faţă de activitatea educativă (Petranu 1922: 20). Astfel, toate celelalte funcţii ale muzeului sunt subordonate procesului 
educaţional, scop ce nu se poate realiza prin simpla expunere a obiectelor şi fără a se ţine seama de o serie de factori precum 
interesul publicului, nevoile acestuia, gradul de complexitate al cunoştinţelor prezentate, accesibilitatea lor etc. 

Vechiul scop al muzeelor era acela de a documenta bogăția, forța, priceperea celui care deținea colecțiile (Petranu 1922: 17). În 
România, înființarea primului muzeu este grăitoare din acest punct de vedere. În anul 1817 ia ființă Muzeul Brukenthal (Muzeul 
Baron Brukenthal) fondat de baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al Ardealului între anii 1777 și 1778. Colecțiile de artă 
europeană ale baronului au fost deschise publicului încă din 1790, cu trei ani înaintea inaugurării Muzeului Luvru din Paris. 
Însă deschiderea oficială a palatului cu funcție de muzeu public are loc abia în anul 1817 (http://www.brukenthalmuseum.ro/
istoric/01.htm).

În Europa secolului al XVII-lea doar o anumită categorie de oameni avea acces la colecțiile aflate în general în custodia prinților 
europeni, conceptul de muzeu public apărând abia în secolul al XVIII-lea, odată cu ideile iluministe referitoare la posibilitățile 
egale de studiu pentru toată lumea (Hudson 1979: 22).  Astfel, în anul 1759 se inaugurează British Museum, care a inițiat la acea 
dată o serie de reguli pentru cei care-i treceau pragul. Scopul muzeului era acela de a asigura materialele pentru studiul artiștilor 
și specialiștilor (Hudson 1979: 30). 

Publicul muzeelor din acea perioadă trebuia să respecte cu strictețe regulile impuse de muzee, inoculându-li-se ideea că este un 
privilegiu faptul că li se permitea să viziteze aceste organizații. 

Schimbarea obiectivelor muzeelor și a atitudinii celor care le conduceau apare odată cu Marea Expoziție de la Londra organizată 
în anul 1851, debutul Târgurilor Internaționale, când muzeele au dobândit o importanță socială fără precedent, atrăgând un 
public numeros (Hudson 1979: 55). Acest fapt s-a datorat unei noi interpretări asupra importanței, scopului și obiectivelor 
muzeelor care deveneau instituții ale întregii societăți și nu doar ale unei categorii de public.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/1790
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Grigore Antipa (Directorul Muzeului de Istorie Naturală București în perioada 1892 – 1944, cel care a dat o nouă și modernă 
imagine muzeului care astăzi îi poartă numele), încă de la începutul secolului al XX-lea, a fost interesat de modul în care muzeul 
ar trebui să relaționeze cu publicul (Zbuchea, Ivan 2008: 17). Muzeul, după opinia sa, este instituția culturală care contribuie 
la progresul umanității, cu o responsabilitate educațională deosebită, muzeul fiind cel care popularizează știința și nu numai, 
spunem noi astăzi.

În anul 1934, Grigore Antipa arăta că organizatorul unui muzeu trebuie să fie profund cunoscător al psihologiei poporului, 
trebuie să cunoască nivelul său de instruire și modalitățile de formare a aptitudinilor și posibilitățile de educare prin intermediul 
muzeului (Zbuchea,  Ivan 2008: 18).

La ora actuală este important să identificăm modul în care muzeele etnografice reuşesc să se adapteze acestor nevoi şi cerinţe ale 
publicului în conformitate cu misiunea de conservare, valorificare, prezervare a patrimoniului şi fără a se îndepărta de acestea. 

Muzeul contemporan şi noua abordare în muzeografie dovedesc o reconsiderare a poziţiei faţă de public: muzeul devine un 
spaţiu activ, dinamic, antrenant, oferind răspunsuri publicului larg şi nu doar anumitor categorii, un mediu cultural în continuă 
schimbare care satisface cerinţele şi gusturile vizitatorului. Reuşita politicilor muzeale este condiţionată de cunoaşterea 
identităţii, mobilităţii şi aşteptările publicului (Opriș 2008: 96 - 100).

În ultimii ani, conform site-urilor internaționale dedicate articolelor de specialitate privind Muzeul și Societatea, muzeul 
contemporan este din ce în ce mai mult preocupat de modalitățile în care organizația poate contribui la obiectivele de politică 
socială și, mai ales, în jurul obiectivelor de sănătate și calitatea vieții. Astfel, muzeele sunt interesate de a investiga impactul 
activităților culturale asupra încrederii  și stimei de sine a vizitatorului (Munro 2014: 44).

Dar cum poate astăzi muzeul, alături de familie și școală, să răspundă nevoilor publicului tânăr și foarte tânăr?

Diversitatea şi unicitatea patrimoniului muzeal, valoarea incontestabilă, caracterul non-discriminatoriu al accesului la cultură, 
contactul direct cu obiectele, utilizarea unor tehnici moderne de valorificare permit instituţiei muzeale să stabilească o relaţie 
de durată cu principalii factori de socializare care sunt familia și școala în vederea promovării patrimoniului muzeal la nivelul 
copiilor de toate vârstele și nu numai, implicându-se în educaţia informală şi non-formală.



15

Procesul de socializare are un caracter continuu şi complex, debutând de la cele mai fragede vârste, când familia are un rol 
primordial, şi continuând pe tot parcursul vieţii unui individ. Instituţia muzeală, prin funcţia de transmitere a valorilor culturale, 
a tradiţiilor şi obiceiurilor, funcţia educaţională şi cea de loisir îşi aduce aportul la modelarea comportamentală a publicului, 
asimilarea de modele culturale şi valori indispensabile într-un proces de globalizare a societăţii.

Programele pentru familii și școli au ca obiective creşterea accesibilităţii publicului la valorile patrimoniale, facilitarea învățării 
formale, transmiterea valorilor culturale, dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor culturale - modalități de protejare a 
patrimoniului, atitudinea faţă de arta cultural - etnografică, creşterea interesului faţă de tradiţii culturale, diversitate culturală, 
toleranţă şi diversitate etnică. Este necesar să stabilim modul în care identitatea se formează, se construiește și se reconstruiește 
permanent, indiferent de vârstă, muzeul fiind un agent important în cadrul acestui proces.

Din punct de vedere al componentei educaționale, urmărim modul în care instituția muzeală reușește astăzi să transmită 
publicului, indiferent de vârstă, cunoștințe, simboluri, imagini, care odată formate sprijină componenta identitară. Este important 
să urmărim în continuare, prin metode specifice, care sunt efectele  programelor și proiectelor derulate de Muzee nu numai în 
colaborare cu cadrele didactice, dar și cu familia, grupurile de egali, vârstnicii, în vederea identificării rolului acestora în procesul 
de socializare.
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Coloranții naturali 

Raluca Ioana Andrei
Irina Petroviciu

Coloranții naturali, de origine vegetală sau animală, au reprezentat singura sursă de vopsire până la mijlocul secolului al XIX-lea 
când au devenit disponibili coloranții de sinteză. Coloranții de origine vegetală se extrag din diverse părți ale plantelor - rădăcină, 
frunze, fructe, flori, scoarță, tulpină sau crengi care pot fi, sau nu, colorate. Coloranții de origine animală, din insecte sau scoici, 
au fost de asemenea cunoscuți și utilizați încă din cele mai vechi timpuri. Deoarece coloranții naturali au fost inițial disponibili 
numai local și abia mai târziu au devenit obiect al comerțului. Pentru că momentul începerii comercializării este uneori cunoscut, 
fiind legat de evenimente istorice sau descoperiri geografice, identificarea coloranților și a surselor biologice utilizate pentru 
vopsirea firelor în obiecte muzeale poate furniza informații asupra perioadei și a zonei în care obiectul a fost realizat. 

Astfel de studii se află de mulți ani în atenția cercetătorilor din lumea întreagă, organizați în echipe multidisciplinare, astfel încât 
sursele biologice preferate pentru diferite categorii de piese textile, grupate în funcție de perioadă, zona geografică și tehnica 
de execuție a pieselor textile, sunt deja cunoscute. În plus, în funcție de răspândire, de modalitatea de extragere a coloranților și 
de cea de vopsire, unii coloranți sunt mai valoroși decât alții,  ei reprezentând de-a lungul timpului un semn al statutului social. 

Textilele etnografice poartă amprenta surselor biologice ușor accesibile, ieftine, pentru care coloranții se extrag prin metode 
simple și pot fi ușor transpuși pe suport. Cu ajutorul lor se vopsesc firele de lână, cânepă, in, bumbac procedeul de vopsire 
fiind diferit în funcție de natura suportului: celulozic - de origine vegetală (bumbac, in cânepă) sau proteic - de origine animală 
(lână). De multe ori, pentru obținerea unei anumite nuanțe, se utilizează combinații de plante, așa cum au reiese din bibliografia 
de specialitate ce descrie vechi rețete de vopsire și din studii recente ce au avut ca scop identificarea coloranților din textile 
etnografice (de secol XIX-XX) din obiecte muzeale. Bibliografia de specialitate de la începutul secolului al XX-lea, preluată și 
de publicații ulterioare,  descrie un număr semnificativ de plante din flora locală ca fiind utilizate pentru vopsire dar analizele 
efectuate pe textile etnografice din colecții muzeale românești au relevat utilizarea unui număr restrâns de plante. Această 
situație, semnalată și de cercetători din alte țări, poate fi explicată prin faptul că, din multitudinea de plante utilizate pentru 
vopsire, numai o mică parte conțin coloranți stabili la acțiunea factorilor de mediu, care au supraviețuit timpului. 
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Stabilitatea coloranților depinde de structura chimică; antrachinonele și flavonele, fixate pe fibră cu ajutorul mordanților, sunt 
rezistente la temperatură, umiditate relativă și lumină (în special antrachinonele), iar antocianii și carotenoidele - coloranți 
direcți, care se fixează ușor pe fibră fără a fi necesară utilizarea mordanților, sunt puțin stabili. Dintre plantele din flora locală 
utilizate cu frecvență mare se numără nucul (Juglans regia L.) - frunze și fructe, ceapa (Alium cepa L) - foi; drobiță (Genista 
tinctoria L.) - flori; toată partea aeriană; verigariu (Rhamnus catharticus L.) - fructe; roibă (Rubia tinctorum L.) - rădăcini; sânziene 
(Galium verum) - rădăcini. Toate acestea conțin coloranți din clasa antrachinonelor și flavonelor - fiind identificate și în textilele 
etnografice studiate. Printre sursele biologice menționate ca fiind utilizate pentru vopsire dar care conțin coloranți antocianici 
sau carotenoide care nu au s-au păstrat în timp amintim sfecla, varza roșie, zmeura, murele, merele pădurețe, prunele și alți 
coloranți din fructe. 

La polul opus în ceea ce privește coloranții utilizați se situează broderiile religioase (de secol XV-XIX) și brocardurile (de secol 
XV-XVI) care au fost realizate cu fibre de mătase vopsite cu coloranți de import, de origine animală și vegetală, de cea mai bună 
calitate. 

Vopsitul vegetal reprezintă un subiect complex ce poate fi utilizat în sistemul de învățământ, nivel primar, gimnazial sau liceal, 
pentru explicarea unor noțiuni din discipline diferite precum științe ale naturii (nivel primar), chimie și biologie (nivel gimnazial 
și liceal). Lecția poate fi aprofundată cu ajutorul unui obiect de muzeu, de exemplu o scoarță din zona Olteniei sau Maramureș, 
realizată cu coloranți vegetali, compoziție cu motive geometrice. În cadrul unei lecții multidisciplinare, scoarța poate fi legată 
de chimie prin compoziție (lână vopsită cu coloranți naturali), de biologie prin sursele biologice ale coloranților utilizați pentru 
vopsirea fibrelor, de geografie prin zona în care a fost manufacturată, de istorie prin trecutul obiectului și de matematică 
(geometrie) prin motivele geometrice. 

De asemenea, muzeele etnografice în aer liber, cum este Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Sibiu reprezintă 
locul ideal în care elevii pot vedea și culege plante tinctoriale din flora locală: nucul, ceapa, sânzienele, mărul pădureț etc. 

Studiat în cadrul proiectului – nucul – oferă o gamă variată de nuanțe și culori în funcție de părțile componente utilizate, precum 
și de durata procesului de vopsire. Astfel, din cojile verzi de nuc se obține culoarea neagră, din frunze și scoarță – culoarea maro, 



19

iar nuanțele obținute diferă în funcție de metoda de vopsire - temperatură, timpul de păstrare a firelor sau materialului în baia 
de vopsire etc. - și de mordantul folosit. 

Mordanții sunt compuși anorganici sau organici care se utilizează pentru fixarea colorantului pe fibrele textile. Ei pot fi fixați 
pe fibra necolorată, introdusă apoi în baia de vopsire, poate fi introdus direct în soluția de vopsire sau poate fi obiectul unui 
tratament al fibrelor vopsite. În funcție de mordantul ales, din aceeași sursă biologică se pot obține culori și nuanțe diferite. 
Plantele sau animalele utilizate pentru vopsire sunt colectate în diferite perioade ale anului ce corespund perioadei de dezvoltare 
a plantei, de coacere a fructelor sau de maturizare a insectelor. De cele mai multe ori, ele se usucă și se păstrează la loc uscat și 
răcoros urmând ca apoi să fie utilizate. Unele plante se folosesc proaspete, se pun la macerat și apoi se fierb. Mordanții pot fi 
săruri ale unor metale – fier, cupru, aluminiu, cositor iar pentru fixarea coloranților pe fibre se poate utiliza și acidul lactic obținut 
din zeama de la fermentarea lactică a tărâțelor de grâu (bine cunoscutul borș). 

Ceapa, o plantă care a fost folosită și în experimentul realizat cu elevii clasei a V-a ai Liceului de Artă Sibiu în cadrul orei de 
biologie realizate în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, este o altă plantă interesantă. Coaja conține o importantă 
cantitate de colorant galben. 

Sânzienele vopsesc țesătura și firele toarse  (lână, mătase, bumbac) în culori de la cafeniu și roșu, până la galben-oranj și roșu. 
De la mărul pădureț  florile, frunzele, rădăcinile  sunt o sursă de culori diverse, de la roșu aprins și roșu întunecat până la galben 
și galben – deschis. Din fructele coapte, flori sau coajă de măr se stoarce sucul într-o repriză sau mai multe. Uneori, așa cum este 
cazul frunzelor de nuc, materialul vegetal este lăsat să putrezească și apoi se extrage colorantul. Extractul apos din flori, fructe, 
tulpini și rădăcini de plante servește drept colorant pentru țesăturile din lână și bumbac. 

Unii cloranți se extrag din plante numai cu alcool. Materialul se mărunțește, se pune în alcool și se amestecă după anumite 
intervale de timp. Pentru a efectua vopsitul cu soluția obținută este necesară prezența salpetrului (azotat de sodiu) sau a clorurii 
de amoniu. Însă cel mai frecvent în vopsitul artizanal, pentru extragerea colorantului din materialul vegetal, se folosește extracția 
în apă fierbinte. Florile, frunzele, fructele, ramurile tinere, coaja de copac, rădăcinile mărunțite se acoperă cu apă fierbinte, iar 
vasul se acoperă cu o pătură de lână. De asemenea, pentru ca extracția să fie mai puternică se poate încălzi vasul până la 
fierbere, procedură care se repetă de câteva ori. În această soluție se adaugă firele de lână, eventual tratate cu un mordant de 
alaun de sodiu și potasiu, pentru ca culoarea să fie mai bine fixată pe fibre și mai durabilă. La aceste fierturi se adaugă borș sau 
oțet pentru fixare.



20

Vopsitul vegetal este încă practicat în diverse zone etnografice ale României, chiar dacă ponderea sa în raport cu vopsitul cu 
coloranți sintetici este în scădere. Totuși, în contextul în care există un interes crescut față de utilizarea resurselor naturale, în 
țări europene (de exemplu Franța) în care meșteșugul vopsitului cu plante s-a pierdut de mult, acesta a fost revigorat prin 
dezvoltarea în ultimii 15 ani a unor mici fabrici ce produc și utilizează surse naturale de vopsire, utilizate apoi în diverse sectoare 
industriale (http://www.critt-horticole.com/colorants-vegetaux/colorants-vegetaux).

Pieptar  femeiesc

Zonă: Banat, secolul 20
Confecţionat din blană de oaie argăsită, brodat cu arnici.
Pieptar despicat în faţă, fiind lung până la şolduri.
Marginile sunt tivite cu blană neagră de miel, iar restul suprafeţei 
cu excepţia unei porţiuni în formă de semilună aflată la spate, este 
acoperit în întregime cu broderie lucrată cu lână colorată în roşu, 
galben, verde, albastru, negru, portocaliu, vernil, lila, bordo, alb, 
tonalitatea dominant rămânând cea bordo.

http://www.critt-horticole.com/colorants-vegetaux/colorants-vegetaux
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PROIECT DIDACTIC - Biologie

SCOALA: Liceul de Artă Sibiu
CLASA: a V-a B
PROFESOR: Cristina Gheorghian

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE INVĂŢARE: Angiosperme dicotiledonate
TITLUL LECŢIEI:  Angiosperme dicotiledonate - Nucul
TIPUL LECŢIEI: lecţie de comunicare a unor noi cunoştinţe

Competenţe  generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi

Competenţe  specifice:
1.1.  Identificarea unor grupe şi specii din regnul Plante 
1.2. Stabilirea relaţiei factori de mediu – plante 
1.4.     Explicarea alcătuirii generale a unei plante cu flori
2.2 . Realizarea de activităţi experimentale şi interpretarea rezultatelor
4.1 . Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 
5.1. Utilizarea in viaţa cotidiana a cunoștințelor de biologie vegetală 
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STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, observaţia directa, explozia stelară , descrierea, explicaţia, experimentul, conversaţia 
euristică, expunerea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul. 

MATERIALE DIDACTICE:   atlas botanic, manuale, frunze nuc, coji verzi de nuc, scoarță de copac, coji de ceapă, planşă cu 
rădăcina de nuc, obiecte de patrimoniu din muzeu.

Manualul utilizat: Biologie: manual pentru clasa a V-a  Editura ALL, clasa a V-a, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean, Aurora 
Mihail, București, 1997.

Bibliografie: 
Programa şcolară pentru disciplina Biologie clasa a V-a - http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
http://www.reteteculinare.ro/ghid_alimente/N/nucul/ 
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SCHEMA LECŢIEI
Angiosperme dicotiledonate

Nucul
Angiospermele cuprind plantele cele mai evoluate şi cele mai numeroase; cuprind plante care au sămânţa închisă în fruct.

Clasificarea angiospermelor:
monocotiledonate= seminţele au un singur cotiledon;
dicotiledonate=seminţele au două cotiledoane.

NUCUL:

1. Mediul de viaţă: zona temperata  si mediteraneană, spontan sau cultivat.

2. Alcătuire
- rădăcina lemnoasă;
- tulpina – tânără: netedă, nuc bătrân – cu crestături longitudinale;
- frunzele - compuse, cu cate 5-9 foliole, cu marginile drepte;
- florile - mascule: grupate în mâţişori, femele: apar solitar sau cate 2-3;
- polenizarea – vânt
-  fructul - uscat.

3. Înmulţire: prin sămânţa, destul de greu.

4. Importanţa nucului:
- nuca - aliment hrănitor.
- coaja verde – colorant negru.
- frunzele – colorant brun, tratamente, protecţie împotriva insectelor.
- lemnul – mobilier, ambarcaţiuni, obiecte preţioase.
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Imagini din timpul activității Ora de școală la Muzeul ASTRA



Sugestii pentru ore de școală în Muzeul ASTRA
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În paginile ce urmează vă vom prezenta orele de școală care s-au derulat în București, la două muzee din cadrul Muzeului 
Municipiului București - Muzeul Theodor Aman și Palatul Suțu, precum și propunerea pentru ora de chimie de clasa a VII-a. 
Alături de orele de școală, vă prezentăm și sugestii de obiecte din patrimoniul Muzeului ASTRA de la care se pot construi ore de 
școală la muzeu. 
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PROIECT DE LECŢIE 

ȘCOALA: Gimnazială nr. 5
CLASA: I Step by Step
PROFESOR: Ioana Tarău&Grațiela Amelia Ene
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Explorarea mediului
DISCIPLINA : Știinţe
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Orientare spaţială și localizări în spaţiu/ Corpul omenesc
TITLUL LECŢIEI:  Corpul omenec
TIPUL LECŢIEI:  lecţie de comunicare a unor noi cunoștinţe

Competenţe  generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

Competenţe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 
3.1. Identificarea şi denumirea corectă a părţilor componente ale corpului omenesc, pentru evidenţierea rolului acestora
3.2. Identificarea pe propriul corp a zonelor care conţin oase
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
4.3. Formularea unei concluzii în urma unor observaţii repetate 
5.1. Înregistrarea observaţiilor realizate în timpul experimentelor prin desen
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STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, munca independentă şi în 
echipe 

MATERIALE DIDACTICE:   fişe de lucru, obiecte de patrimoniu din muzeu (obiecte de mobilier, tablouri) 

Manualul utilizat: Piţilă, T., Mihăilescu, C., Grigorescu, C., Coman, C. Matematică şi explorarea mediului: manual pentru 
clasa I . Bucureşti: Editura Art, 2014

Bibliografie: 

Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi Explorarea mediului clasa I 

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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Propunere din patrimoniul ASTRA

Păpușă in port de Avrig (nr. inv. 6132)

Zonă: Sudul Transilvaniei, la nord-est de Munții Cindrel
Zonă etnografică: zona Sibiului/ Țara Oltului;
Etnie: români
Datare: sfârșitul secolului XIX - începutul secolului  XX.

Descriere:  Păpușa îmbrăcată în costum de Avrig, cu corp din porțelan și păr natural 
șaten, prins. Costumul este compus din: iie cu poale, cu pumnași întorși, decorată cu 
motive geometrice la gât, umeri și pumnași; surt compus din două foi unite la centru 
cu feston, decorată în jumătatea inferioară cu două șiruri brodate cu motive florale și 
fitomorfe; cătrință în spate, țesută, brâu tricolor la mijloc, țesut; ghetuțe din piele în 
picioare. 
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PROIECT DE LECŢIE

 ȘCOALA: Gimnazială Nr. 5 
 CLASĂ: a IV-a A 
 PROFESOR: Magda Cojocea & Cristina Bălătică 
 ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științele naturii 
 DISCIPLINA: Ştiințe ale naturii 
 UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici și proprietăți ale corpurilor 
 TITLUL LECȚIEI:  Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbra. 
 TIPUL LECȚIEI:  Lecție de comunicare a unor noi cunoștințe     
     

Competențe  generale: 
Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese 
Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice 
Rezolvarea de probleme din viață cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător 

Competențe specifice : 
1.1.Discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma unor fapte științifice; observarea unor fenomene și 
procese prin efectuarea unor experiențe simple;
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea corpuri din punct de vedere al transparenței corpurilor;
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător;
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător; 
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației; 
2.5. Prezentarea concluziilor investigației.  
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STRATEGII DIDACTICE 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, expunerea, problematizarea, explicația, brainstorming. 

MIJLOACE DIDACTICE: fișă, creioane tip acuarelă, agenda activității, fotografie alb-negru, obiecte din sticlă, eșarfă, obiecte 
opace, broșura de prezentare a muzeului, picturi din expoziția Ţuculescu , fotografii Carol Popp de Szathmari, reportofon. 

 

Manualul utilizat: T. Pitila, C. Mihailescu, I. Ghimbas, Stiințe  ale naturii, manual pentru clasa a IV-a,  București, Editura Aramis, 
2006

Bibliografie: 

I. Câmpean, C. Chifor, D. Chifor, Stiințe-caiet de aplicații, Editura Sinapsis; 2013; 

http://www.descopera.ro/dnews/7614154-cum-ne-influenteaza-lumina;

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumina;

Programa școlară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII, clasele a III-a și a IV-a, 2014
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Propunere din patrimoniul ASTRA

Lămpaş

Utilizare: folosit la iluminatul atât al locuinţei cât şi al anexelor 
gospodăreşti. Este interesant faptul că fiind portabil şi uşor 
de fixat, dar şi autonom în ceea ce priveşte alimentarea cu 
combustibil, un asemenea lămpaş putea fi folosit cu rol de 
semnalizarea la carele negustoreşti care tranzitau noaptea 
diferitele rute comerciale. 

Descriere: Lămpaş cu cadru de metal în mijlocul căruia a fost 
montată o dulie pentru bec (adaptată ulterior!), iniţial era 
pentru gaz, în partea superioară are o toartă pentru mânuire.
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PROIECT DE LECŢIE

SCOALA: Gimnazială nr. 5
CLASA: a VII-a B
PROFESOR: Haritina Chivu 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Chimie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Corp. Substanţă. Amestec
TITLUL LECŢIEI:  Amestecuri omogene şi eterogene 
TIPUL LECŢIEI:  lecţie de comunicare a unor noi cunoştinţe    

Competenţe  generale:
Explicarea unor fenomene, procese întâlnite în viaţa de zi cu zi
Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului

 Competenţe specifice :
1.1 Diferenţierea substanţelor pure de amestecurile de substanţe
4.1 Transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale chimiei
5.1 Aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a mediului

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, explicaţia, expunerea, problematizarea, metoda 
activităţii cu fişele, metoda descoperirii. 
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MIJLOACE DIDACTICE:   fişe de lucru, obiecte de muzeu din: fontă, ceramică.

Manualul utilizat: Chimie, manual pentru clasa a VII-a, autori – Stănescu Sivia, Constantinescu Rodica, Editura Sigma, 1998.

Bibliografie: 

Chimie, manual pentru clasa a VII-a, autori – Stănescu Sivia, Constantinescu Rodica, Editura Sigma, 1998.
Chimie, manual pentru clasa a VII-a, autori – Sanda Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe, Editura All.
Didactica chimiei -  autor: Sanda Fătu, Editura Corint
Ghid de evaluare la disciplina chimie, coordonatori: Prof. Univ. dr. Dan POTOLEA,  Prof. Univ. dr. Ioan NEACȘU, Prof. Univ. dr. Marin 
MANOLESCU; Autori: Daniela Bogdan, Aurelia Moraru, Maria Constantin
Exerciţii şi probleme de chimie pentru gimnaziu, autori: Luminiţa Irinel Doicin, Adriana Anghel, Editura Art.
Internet
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Propuneri din patrimoniul ASTRA

Strachină din Sălişte, județul Sibiu / Zonă etnografică: Mărginimea 
Sibiului / lucrată în atelier rural, între anii 1940-1960 (foto stânga sus)

Blid mare din Obârşa, Tomeşti, județul Hunedoara / Zonă etnografică: 
Zarand / lucrată în atelier rural, secol 20 (foto dreapta sus)

Fier de călcat din Vama Bechet, Craiova, judeţul DOLJ / Lucrat în  
atelier urban în prima jumătate a secolului 20 (foto stânga jos)



Pentru mai multe detalii și pentru parteneriate:
Raluca Andrei - raluca.andrei@muzeulastra.com, 0269 202419



Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Coordonator proiect:

Parteneri: 

Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei

Materialul a fost creat în cadrul proiectului Patrimoniul muzeal - instrument de învățare
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