
Ora de școală la Muzeul Municipiului București

Kit educativ pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial
Aria curriculară Matematică și Științe ale Naturii 

Volum coordonat de Angelica Iacob și Ioana Tarău 



Ora de școală la Muzeul Municipiului București

Kit educativ pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial
Aria curriculară Matematică și Științe ale Naturii 





Ora de școală la Muzeul Municipiului București

Kit educativ pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial
Aria curriculară Matematică și Științe ale Naturii 

Volum coordonat de Angelica Iacob și Ioana Tarău 



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Ora de şcoală la Muzeul Municipiului Bucureşti : kit educativ pentru 
        cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial : aria 
        curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii / coord.: Angelica 
        Iacob, Ioana Tarău. - Bucureşti : Editura Muzeului Municipiului 
        Bucureşti, 2015 
        ISBN 978-606-8717-02-9

I. Iacob, Angelica (coord.) 
II. Tarău, Ioana (coord.)

069(498 Buc.) Muzeul Municipiului Bucureşti
371.26:51:373.3
371.26:502:373.3

Design&editare: Mihaela Murgoci / DTP: Adrian Andrei Baciu
Foto muzee: Cristian Oeffner Oprea 
Foto activități: Alexandru Grigore

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului Patrimoniul muzeal - instrument de învățare, proiect implementat de Global Mindscape, în 
parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Complexul Național Muzeal ASTRA și Institutul de Științe ale Educației.

Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul 
proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Pentru varianta tipărită:



5

Cuprins

Ora de școală la Muzeul Theodor Aman / 11

Ora de școală la Palatul Suțu / 19

Ora de școală la Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck / 29

Sugestii  / 41

Imagini din timpul Orelor de școală la Muzeu / 51





7

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

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 
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.
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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.  

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 

http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
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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.

Ioana Tarău
Grațiela Amelia Ene

Angelica Iacob
 



Muzeul Municipiului Bucureşti are sediul central în Palatul Suţu, situat în centrul oraşului, pe Bulevardul I.C. Brătianu nr. 2, 
fosta reşedinţă a lui Grigore Suţu. Înfiinţat în 1921, Muzeul deţine peste 400.000 de obiecte din erele preistorice până în prezent, 
atestând fapte, evenimente, portrete de personalităţi care dau conţinut memoriei oraşului. Muzeul Municipiului Bucureşti are 
în componenţă 12 unităţi: Palatul Suţu, Palatul Voievodal Curtea Veche, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, 
Muzeul C.I. şi C.C. Nottara, Muzeul Frederic şi Cecilia Cuţescu-Storck, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, Muzeul 
Victor Babeş, Muzeul Nicolae Minovici, Muzeul Gheorghe Tattarescu, Muzeul Ligia şi Pompiliu Macovei, Casa Filipescu-Cesianu.
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Muzeul Theodor Aman



Muzeul Theodor Aman este una dintre cele mai frumoase reşedinţe particulare din Bucureşti, construită în anul 1868 după 
proiectele proprietarului, care a fost pictorul Theodor Aman. De asemenea, este una dintre puţinele reşedinţe care nu au suferit 
modificări în decursul timpului, fiind prima casă-atelier de artist din România. De la planurile casei şi decoraţia exterioară 
(realizată în colaborare cu sculptorul Karl Storck) la decoraţia interioară: pictura murală, vitraliile, decoraţia pictată pe tâmplărie, 
stucatura tavanelor, lambriurile atelierului şi mobilierul casei, toate sunt reflectarea viziunii lui Theodor Aman. Muzeul Theodor 
Aman a fost deschis în anul 1908 şi este unul dintre cele mai vechi muzee memoriale din România. El păstrează atmosfera vieţii 
private din perioada Belle Epoque alături de cea mai mare parte a lucrărilor pictorului Theodor Aman.

Theodor Aman a fost nu numai unul dintre pictorii de seamă ai sfârşitului de secol XIX, dar şi un creator de şcoală artistică. 
Multiplele lui talente s-au manifestat de-a lungul timpului nu numai printr-o valoroasă creaţie de grafician şi gravor, dar şi prin 
felul în care şi-a proiectat, decorat şi amenajat casa în anul 1869, devenită muzeu din anul 1908. Mobilierul a fost creat de însuşi 
Aman, dovedind nu numai o perfectă stăpânire a artei ebenistului dar, prin stilistica aleasă, preferinţele pentru valorile artistice 
ale trecutului (neogotic, renaştere sau baroc), dar şi reflectarea procupărilor artistului pentru lumea în care trăia. Personajele 
încadrate în ansamblul bufetului realizat în stil neogotic pe care l-a şi semnat, vin atât din lumea occidentală, cât şi din cea 
orientală, precum şi din cea rurală românească. A realizat astfel un mobilier eclectic, dar deopotrivă armonios şi funcţional, dând 
astfel interiorului un aspect atemporal în care operele lui să poată respira aerul autenticităţii. 

Ingrid Poll
Expert arheometrie

Muzeul Municipiului Bucureşti
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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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Dulap sculptat de Theodor Aman
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Palatul Suțu
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Palatul Suţu este una dintre cele mai vechi reședinţe aristocratice din București şi unul dintre puţinele imobile care au rămas 
nemodificate de mai bine de 150 de ani. A fost construit de Costache Suţu după planurile arhitecţilor Conrad Schwink și Johann 
Veit între anii 1833-1835. Interiorul palatului a fost proiectat în anul 1862 de Karl Storck, recunoscut sculptor și artist decorator. 
Este amenajată scara de acces la etaj, desfăcută monumental în două braţe, iar problema de perspectivă a fost deschisă prin 
montarea în peretele din faţă a unei oglinzi adusă de la Murano și prinsă într-un frumos ancadrament. Deasupra oglinzii se află 
medalionul sculptat în lemn al Irinei Suţu, soţia proprietarului.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost perioada de glorie a Palatului Suţu, aici organizându-se primul bal al fiecarui an, 
în februarie. Grigore Suţu (1819-1893) și soţia sa Irina, fiica marelui bancher Ștefan Hagi Moscu, s-au preocupat să păstreze 
ambianţa unei reședințe aristocratice. Ei au adăugat marchiza susţinută de piloni de fier, creându-se astfel un elegant peron de 
intrare.

A fost reședinţă particulară până la începutul secolului XX. Palatul Suţu devine noul sediu al Muzeului Municipiului București 
începând cu anul 1956. Restaurat între anii 1956 și 1958, palatul se deschide pentru public la 23 ianuarie 1959. De atunci 
găzduiește expoziţii având ca tematică istoria orașului București, valorificând un patrimoniu de excepţie provenit din cercetări 
arheologice, donaţii și achiziţii realizate cu fonduri asigurate an de an de Primăria Capitalei.



21

Dr. Adrian Majuru
Director
Muzeul Municipiului Bucureşti
(expoziţia permanentă Timpul Orașului)

Timpul Orașului
Cum intri în Timpul Orașului tău? 
Acest palat a fost construit în jurul unei oglinzi pentru ca oamenii trecutului să poată privi către noi, să urmărească ceea ce 
am devenit și încotro ne îndreptăm. (...) În această călătorie-poveste este vorba despre timp. Nu despre conținutul său 
neapărat, cât despre neașteptata pierdere a lui printre degetele întâmplărilor care s-au petrecut timp de 500 de ani. Este 
și timpul tău aici. (...) Pornind de la un obiect unicat al muzeului, ceasul cu rotație inversă fabricat de Casa Collin din Paris, 
expoziţia permanentă este o călătorie începută în prezent și îndreptată spre trecut, pentru a ne aminti de părinții, de bunicii 
noștri, de copiii care am fost și mai ales, de ceea ce ne scapă pe măsură ce ne îndepărtăm foarte mult de timpul nostru trăit.  
Această călătorie în trecut este segmentată în așa fel încât fiecare spațiu să reprezinte o perioadă istorică 
de referinţă din evoluţia oraşului şi a evenimentelor care s-au petrecut pe teritoriul acestuia. Să fie atât o 
posibilitate de retragere în trecut dar, în același timp, să se păstreze și opțiunea de întoarcere în prezent. 
Această linie a timpului este reprezentată printr-un panou grafic care marchează cronologia inversă prin date, 
momente importante, personaje, obiecte de patrimoniu, clădiri și cuvinte cheie, în funcţie de perioada parcursă 
în această călătorie spre trecut. (...) În cadrul acestuia sunt și elemente interactive şi media pentru a atrage atenţia 
asupra fragilității timpului pe care-l trăim şi de a implica activ vizitatorul în descoperirea unor poveşti de altă dată. 
 
Expoziţia permanentă de la Palatul Suţu, Timpul Orașului, a fost inaugurată la data de 15 mai 2015.
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Dr. Lelioara Zamani – Gavnani
Muzeul Municipiului Bucureşti
(Expoziţia Începuturile fotografiei la Bucureşti. Maeştri şi imagini din secolul al XIX-lea)
 
Carol Popp de Szathmári (1812 - 1887)
Carol Popp de Szathmari a fost primul fotograf de război, surprinzând în imagini atât Războiul Crimeii (1853-1856), cât și Războiul 
de Independență (1877-1878). A realizat imagini cu valoare etnografică, dar și vederi panoramice din București, precum și 
peisaje. La 16 octombrie 1863 a fost desemnat pictor şi fotograf oficial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. El i-a imortalizat în 
fotografie şi în tehnica litografiei atât pe domnitor, cât și pe soția sa, doamna Elena Cuza, imaginile fiind realizate în atelierul său 
de la Hanul Verde, unde se mutase. Odată cu venirea la conducerea țării a principelui Carol I, este păstrat în funcția de pictor și 
fotograf al Curții, realizând o serie de fotografii și acestui înalt personaj, tot în propriul atelier. 
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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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Carol Popp de Szatmari (sus)

Ion Țuculescu (jos)
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Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck
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Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck se află în nordul Bucureştilor, pe strada Vasile Alecsandri, nr.16. 
Patrimoniul muzeului constituie donația făcută în octombrie 1951 de către Cecilia Cuțescu Storck și de fiicele 
acesteia Gabriela Florica Storck și Cecilia Frederica Storck Botez, către Sfatul Popular al Capitalei. Casa - monument de 
arhitectură, construită de cei doi artişti între anii 1911 și 1913, conservă creaţia unei întregi familii de artişti plastici. 
Karl Storck (1826-1887) – sculptor, a fost primul profesor de sculptură la Şcoala de Belle-Arte înfiinţată de Theodor Aman. Este 
autorul primei sculpturi monumentale din Bucureşti, care se păstrează - Spătarul Mihail Cantacuzino.

Carol Storck (1854-1926) – sculptor, fiul lui Karl Storck, este autorul a trei din alegoriile care decorează palatul de Justiţie din 
Bucureşti şi a monumentului „Gen. Dr. Carol Davila” aflat în faţa Facultăţii de Medicină din Bucureşti.

Frederic Storck (1872-1942) – sculptor, fiul lui Karl Storck, profesor la Şcoala de Belle-Arte, Bucureşti. 
Cecilia Cuțescu Storck (1879-1969) – pictor, soția sculptorului Frederic Storck, a fost prima femeie profesor într-o academie de 
arte, de stat, din Europa. A predat pictura şi artele decorative în Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti.

Colecția „Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck” cuprinde lucrări de sculptură, pictură, desene în tuș și cărbune, pasteluri, 
acuarele și guașe. La acestea se adaugă o serie de plachete și medalii lucrate în bronz și alte obiecte de colecție, monede antice, 
icoane.
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BRONZUL 

Ingrid Poll
Expert arheometrie

Muzeul Municipiului Bucureşti

Bronzul este un aliaj al cuprului cu o compoziţie variabilă. Un bronz de calitate conţine cel puţin 90 % cupru. Bronzul statuilor 
conţine aproximativ 97% cupru (Cu), 2% staniu (Sn) si 1% zinc (Zn). Bronzurile contemporane mai pot conţine, pe lângă aceste 
elemente şi siliciu (Si), mangan (Mn), aluminiu (Al), zinc (Zn) cu sau fără staniu (Sn) .

Bronzul, în starea sa brută, este un metal de culoare roz - somon, dar este rar văzut în starea sa pură. De obicei prezintă o patină 
sau coroziune, aşa încât culoarea lui variază de la verde deschis până la maron închis. Stadiile coroziunii variază în durată şi timp 
în funcţie de mulţi factori, cum ar fi:
1. compoziţia bronzului;
2.   patinarea sau alte tratamente protective aplicate cu ocazia turnării;
3.   condiţiile meteorologice;
4.   expunerea la ploaie / soare; 
5.   poluanţii atmosferici.
Bronzul poate fi turnat în orice formă - figuri umane, peisaje, scene de bătălie, animale, arme şi elemente decorative. 

Patinarea bronzului

Pentru a aplica o patină, artistul degresează piesa cu alcool şi o dezoxidează (cu un acid diluat) pentru a uşura aderarea patinei la 
suprafaţa obiectului. Apoi reîncălzeşte sculptura la o temperatura de peste 90°C. Substanţele chimice sunt aplicate cu o pensulă, 
apoi piesa este spălată cu apa rece pentru a stopa reacţia chimică. După ce a fost obţinută culoarea dorită, se aplică două straturi 
de ceară pe suprafaţa caldăă, pentru a izola patina. În loc de ceară, se mai folosesc anumite uleiuri sau lacuri.

Exista diferite substanţe chimice care reacționează cu bronzul pentru a obţine diverse culori. Una dintre cele mai răspândite 
substanţe este sulfitul de potasiu, care oferă o culoare de la maron-auriu până la maroniu foarte închis. Sulfitul de potasiu a fost 
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patina preferată pentru majoritatea sculpturilor datorită culorii frumoase pe care o dă bronzului. Alte substanţe sunt nitratul 
feric (dă culori aurii, maronii şi roșcate) şi nitratul cupric (dă culori verzi şi albastre). Acestea pot fi aplicate în straturi pentru a 
obţine anumite efecte artistice. Patinele vechi şi tradiţionale (sau naturale) erau verde, brun şi negru. În aer liber cuprul capătă 
în mod natural o culoare verzuie sub efectul ploii. Patinele albastre, roşii și galbene au apărut mai recent, în secolul al XX-lea. 
Majoritatea patinelor se aplică la cald, dar există şi situaţii când pot fi aplicate la rece, mai ales când este vorba de restaurări. 

Migrarea miezului  

Bronzul este obţinut printr-un proces care constă din turnarea bronzului topit într-o formă care conţine un miez 
central. În general, acest miez este din ipsos, iar ocazional porţiuni din acest miez rămân în formă turnată. Este posibil 
ca în timp, materialul miezului să migreze prin peretele formei turnate şi să apară la exteriorul suprafeţei bronzului. 



33



34

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 artă din muzeu din: ipsos, bronz, marmură, ceramică, tablouri, vitralii.

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
http://muzeulbucurestiului.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bronz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aliaj

http://muzeulbucurestiului.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bronz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aliaj
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Obiecte din expunerea 
permenentă a Muzeului 
Frederic Storck și Cecilia 

Cuțescu Storck
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Sugestii 
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COLORANŢI ORGANICI NATURALI
Ingrid Poll

Expert arheometrie
Muzeul Municipiului Bucureşti

Pentru a face distincţia între termenii colorant şi pigment, trebuie precizat că un colorant este o materie care are proprietatea de 
a colora o altă materie (incoloră sau colorată deja). Pentru a putea colora un material, colorantul trebuie sa fie solubil în mediul 
de dispersie (lianţi sau solvenţi) pentru a putea pătrunde în suport şi să posede o anumită structură chimică pentru a se putea 
fixa de acesta. Ei se folosesc în boiangerie pentru colorarea fibrelor. 

Pigmenţii sunt substanţe colorate, granulare, de natură anorganică sau organică (naturale, artificiale sau de sinteză), insolubile 
în mediul în care sunt suspendaţi, cu ajutorul lor putându-se acoperi diverse suprafeţe. Spre deosebire de coloranţi, pigmenţii 
nu pătrund în interiorul corpurilor pe care sunt aplicaţi şi formează numai un strat (peliculă) pe suprafaţa acestora. 

Coloranţii pot să nu aibă o tentă proprie, pe când pigmenţii sunt întotdeauna coloraţi, inclusiv în alb şi negru. Primii coloranţi 
au fost extracte din anumite materii prime vegetale: flori, frunze, fructe, scoarţă, tulpini sau rădăcini (din care s-au produs culori 
ca garanţa, indigoul etc), sau materii de origine animală (care au dat apoi purpura, galbenul indian, sepia etc). Coloranţii organici 
naturali s-au folosit în exclusivitate până la apariţia coloranţilor de sinteză. Ei au avut o circulaţie universală, cu  aspecte regionale 
în funcţie de plantele care creșteau în zonă, iar începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea aceștia au fost înlocuiţi treptat cu 
coloranţi de sinteză.

ȘOFRAN: Galbenul de şofran conţine colorantul α-crocetină ce se extrage din stigmatele uscate ale florilor de Crocus sativus 
(şofran). Se cultiva în Sicilia şi Spania.

CARMIN: Roşu-vişiniu intens preparat din gogoşile coşenilei (cocus cacti), o insectă originară din Mexic (anticii preparau carminul 
dintr-o insectă europeană, cocus ilicis). Colorantul extras, acidul carminic, era folosit în boiangerie. 

Extractul de coşenilă dă, cu soluţie de alcool, o coloraţie roşie cu nuanţe violacee,  iar cu soluţii alcaline o coloraţie violetă.



44

CÂRMÂZ: Roşu violaceu, unul dintre cei mai vechi coloranţi roşii naturali, ce s-a folosit mult în antichitate de către egipteni, greci, 
romani, dar şi în Evul Mediu - mai ales după declinul purpurei.

Are două provenienţe: una animală, extrasă dintr-o insectă (cocus ilicis) care se găsea pe stejarul kermes în sudul Europei şi 
alta vegetală, extrasă din planta cârmâz (phytolacca decandra), ambele mult utilizate în boiangeria medievală pentru a înlocui 
purpura. 

LAC DE GARANŢĂ. Culoare-lac profundă, zmeurie, extrasă iniţial din rădăcinile de roibă, numită şi garanţă (rubia tinctorum), 
cultivată ca plantă tinctorială în zonele temperate ale Europei începând cu secolul al XIII-lea.

Garanţa a fost utilizată de greci, romani şi egipteni în special pentru colorarea textilelor. La o mare dezvoltare a ajuns cultivarea 
ei în India, iar în Evul Mediu în sudul Franţei, Flandra, Germania.

Lacul de garanţă naturală trece drept cea mai durabilă dintre culorile vegetale. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, lacul natural 
îşi are un concurent puternic în alizarina sintetică, pe baza de antracen, preparată pentru prima oară în anul 1868 de chimiştii 
germani Graebe şi Lieberman. 

INDIGO. Colorant albastru-violaceu saturat, extras din plante ca: indigotieruI (indigofera tinctoria), drobuşorul (isatis tinctoria), 
hrişca (polygonum tinctoria) etc., care conţin substanţa indigotina. Indigoul veritabil provine din indigotier, o plantă tropicală 
foarte cultivată odinioară. Ca toate culorile organice, are o stabilitate slabă. Colorantul natural a fost înlocuit de unul sintetic, 
lansat pe piaţă în 1897, cu o tentă mai frumoasă şi mai durabilă, astăzi larg utilizat în boiangerie, pe toate continentele. 

PURPURA - cea mai faimoasă dintre culorile Antichităţii, simbol al puterii şi luxului, potrivit legendei îşi datorează apariţia 
fenicienilor (pe la 1500 î.Hr.). Culoarea roşie se numea purpură grecească sau de Tir (varietatea cea mai cautată), cea violacee - 
purpura de Tarent, iar cea albăstruie - purpura de Bizanţ. Era obţinută din anumite moluşte marine, în special de murex trunculus 
şi murex brandaris. 

BĂCAN ROȘU. Băcanul este denumirea generică purtată odinioară de unele culori roşii-violacee, cât şi de lemnul tinctorial din 
care proveneau acestea. Folosirea lui în Europa este consemnată începând din secolul al XII-lea, fiind adus iniţial din Orient şi mai 
târziu din America. În Evul Mediu a fost o importantă sursă de culori pentru textile sau de coloranţi pentru lacurile roşii. 
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NEGRU DE VIŢĂ DE VIE. Negru preparat prin arderea incompletă a curpenilor uscaţi ai viţei de vie şi spălarea cu apă a pigmentului, 
folosit din Antichitatea romană, după Vitruviu şi Pliniu, până în zilele noastre. Reţetele medievale îl denumesc nigrum optium. A 
fost mult întrebuinţat pentru fabricarea cernelurilor de tipar şi a vopselelor. 

În Ţara Românească, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe lângă importul mărfurilor orientale se dezvoltă comerţul 
cu mărfuri apusene. Târgul din Lipsca atrage tot mai mulţi negustori. Dar mărfurile se aduceau din toată lumea, aşa cum o 
dovedesc tarifele vamale ale timpului: stofe de Lyon, stofe de Damasc, mătase de Veneţia, postav din Anglia, şofran de Viena, 
brâie de Bagdad, satin de Lyon, postav de Paris, satin de Florenţa, satin de Chios, şaluri de Cairo, fesuri de Fez, postavuri de la 
Braşov. Pe parcursul secolului al XIX-lea moda se schimbă, iar femeile şi apoi bărbaţii vor îmbrăca haine occidentale (jachete de 
catifea neagră brodate cu aur pentru femei, frac de postav cafeniu deschis, pantaloni verzi, redingotă albastră sau verde, cravate 
de muselin). Toate hainele boierilor români erau din import, Viena devenind cea mai frecventată capitală a modei pentru ei. Cu 
toate acestea, existau şi furnizori locali de materiale, aşa cum o dovedesc postăvăriile din Bucureşti şi din provincie.

Ţesăturile indigene erau folosite mai ales de târgoveţii săraci, de slujitorii şi boierii mărunţi de la curte, precum şi de ţărănime. 

Iată câţiva dintre coloranţii vegetali folosiţi pentru vopsirea fibrelor sau ţesăturilor în mod tradiţional:

•	 GALBEN: şofran, răchită, coajă de măr pădureţ, ceapă, sovârf, frunze de gutui, sunătoare. 

•	 MARO-CAFENIU: coji de nucă, foi de ceapă, fructe măceş.

•	 VERDE: coji verzi de nucă, rădăcină de urzică, frunze de ceapă, brânduşă.

•	 ALBASTRU: viorele albastre, flori de cicoare.

•	 VIOLET: coajă de păr, boabe de soc și de călin. 

•	 ROȘU: roibă, sovârf, coajă de mere pădureţe, sfeclă roșie, frunze de mesteacăn, coajă şi muguri de arin, afin, fructe  
 de soc. 

•	 NEGRU: coajă de arin, coji de nuci verzi, scoarţă şi frunze de nuc, păducel, stejar.
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Colecția de textile și accesorii vestimentare

Colecţia de TEXTILE ŞI ACCESORII VESTIMENTARE, încadrată în domeniul ARTĂ DECORATIVĂ, reprezintă o resursă importantă 
pentru desfăşurarea unor ore de şcoală la muzeu. Dacă avem în vedere disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale 
Naturii”, putem aborda cu uşurinţă teme legate de această colecţie.

Vă prezentăm în continuare câteva obiecte şi o cheie de interpretare a acestora.

CAFTAN, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea 
Acest Caftan clasat în Tezaur a fost realizat din catifea albastră (colorată cu vopsele naturale) broşată cu fir metalic auriu în motiv 
floral stilizat pe umeri şi piept. 
Costumul cu mâneci lungi şi drepte, despicături laterale la poale şi bumbi aurii este confecţionat în stilul Baroc turcesc şi 
reprezintă o interpretare a portului balcanic în costumul boieresc. Pe spate compoziţia decorativă desfăşoară o broderie din fir 
de aur având ca reprezentare motivul vasului cu flori.

ROCHIE DE CURTE, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea
Rochia realizată în stilul Baroc turcesc a fost confecţionată din catifea în două trepte colorată cu vopsele naturale şi decorată cu 
o broderie din fir de aur. Prezintă o croială la baza gâtului cu deschidere longitudinală, cu 12 bumbi şi motiv geometric în colţuri 
în jurul deschiderii. Se observă un repertoriu turcesc la mânecile evazate cu despicătură tip cepchen, marcată de galon din fir de 
aur cu o broderie barocă fir de argint, reprezentând motivul buchetului dispus vertical. Fusta este în 6 clini marcaţi longitudinal 
de lamelă de aur, ca şi poalele.

COSTUM DE BOIER – ANTERIU, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea
Ansamblu vestimentar confecţionat din catifea broşată alcătuit din trei piese: anteriu, cepchen, fes. Broderia a fost realizată 
în stilul Baroc turcesc, fiind decorată cu fir de aur şi argint pe suport de catifea verde colorată cu vopsele naturale, la lizierele 
anteriului şi pe piept prezentând un motiv floral geometrizat dispus în benzi orizontale - galon din fir de aur. Manşetele 
cepchenului prezintă acelaşi tip de broderie, la fel şi lizierele mânecilor despicate, cu bumbi. Fesul are formă semisferică cu 
ciucure din franjuri şi fir metalic auriu. Motivul „patru flori” înglobează trandafiri şi rodie şi se repetă de patru ori.
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CAFTAN, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea 
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ROCHIE DE CURTE, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea
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COSTUM DE BOIER – ANTERIU, Atelier oriental, secolul al XVIII-lea
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Imagini din timpul Orelor de școală la Muzeu
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Ora de școală la Muzeul Theodor Aman
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Ora de școală la Palatul Suțu
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Ora de școală la Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck
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Pentru mai multe detalii și pentru parteneriate:

conferinte@muzeulbucurestiului.ro, 021 315 6858
angelica@globalmindscape.ro, 0724 083 932





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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