ACTIVITĂŢILE EDUCAŢIONALE ORGANIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN
DÂMBOVIŢA ŞI COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL ”CURTEA
DOMNEASCĂ” TÂRGOVIŞTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 2018
În contextul dezvoltării ofertei de programe educative pentru elevi, Consiliul
Județean Dâmbovița și Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte se
alătură, şi anul acesta, programului “Școala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,
iniţiat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, şi în cadrul căruia preşcolarii, şcolarii şi
liceenii vor avea ocazia să participe la activităţile educaţionale organizate.
Etape:

05.03.2018 – 09.03.2018
19.03.2018 – 23.03.2018
26.03.2018 – 30.03.2018
02.04.2018 – 06.04.2018
16.04.2018 – 20.04.2018
23.04.2018 – 27.04.2018
07.05.2018 – 11.05.2018
14.05.2018 – 18.05.2018
21.05.2018 – 25.05.2018

Activităţile educaţionale din cadrul proiectului sunt următoarele:
Titlul
activităţii
Scurtă
descriere
atelierului

1. ARHEOLOG JUNIOR

Program de popularizare a arheologiei în rândul copiilor prin
a mijloace teoretice şi practice, interactive.
Mijloace teoretice: două seturi de planșe: „Ce este arheologia?” şi
„Ce ne spune pământul” – vizualizare, problematizare și discuții interactive;
Mijloace practice: simularea într-o „groapă cu nisip” a unei secţiuni
arheologice şi cum se lucrează efectiv în arheologie, de la descoperirea
artefactului pănă la până la înregistrarea lui.
Mijloace interactive: participanții vor utiliza efectiv o parte a
instrumentarului folosit de arheologice în practica reală, vor fotografia
contexulul arheologic descoperit şi vor înregistra fiecare descoperire, vor
învăța ca arheologia de teren presupune lucrul în echipă.
Ziua
si Perioade:
intervalul orar 07.05.2018 - 11.05.2018
cand va fi 14.05.7018 - 18.05. 2018
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programata
fiecare grupa

21.05.2018 - 25.05.2018
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele: 9.00-10.00, 10.30- 11.30; 12.0013.00, 14.00-15.00

Loc
de Curtea Domnească, Calea Domnească, nr. 181, Târgoviște
desfăşurare
Responsabil
Muzeograf Mihai NĂSTASE
Înscrierile la acest atelier se fac până la data de 15 aprilie 2018.
Categoria de Clasele IV – VIII
varsta
Numărul
32 copii/atelier
maxim
de
participanti

Titlul activităţii 2. ”Povestea scrierii”
Scurtă descriere Care au fost primele forme de scriere? Care au fost primele suporturi de
a atelierului
scriere? Cum arată o tăbliţă de lut, un pergament, un papirus sau o hârtie
manufacturată şi cum se obţineau ele?
Ce este un scriptorium? Cine erau caligrafii, copiștii și ilustratorii? Ce rol au
avut aceştia în societate de-a lungul timpului?
Elevii participanți vor afla răspunsurile la aceste întrebări în cadrul
atelierului„Povestea scrierii”. În plus, vor avea ocazia să creeze litere pline
de fantezie și să ornamenteze pagini de manuscris folosind tehnici,
instrumente și suporturi de altădată.
Perioade:
Ziua
si 05. 03. 2018- 09. 03. 2018,
intervalul orar 19.03.2018-25.03. 2018
cand
va
fi Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: orele: 09.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00programata
12.00
fiecare grupa
Perioade:
26.03.2018-30.03.2018
02.04.2018-06.04.2018
16.04.2018-20.04.2018
23.04.2018-27.04.2018
07.05.2018-11.05.2018
14.05.2018-19.05.2018
21.05. 2018-25.05.2018
Vineri: orele: 09.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00
Loc
de Curtea Domnească
desfăşurare
Responsabil
Anghelescu Luminița
Categoria
de 7-12 ani (cls. I – V)
vârstă
Numărul maxim 30 de copii/atelier
de participanți
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Titlul activităţii 3. Atelierul „Drumul firului de lână”
Scurtă descriere Atelier dedicat cunoașterii unor meșteșuguri tradiționale. În cadrul
a atelierului
atelierului, elevii vor descoperi etapele prin care trece lâna(tuns, spălat,
scărmănat, caier, tors, țesut), până ajunge obiect de îmbrăcăminte sau decor
și vor asista la o ativitate demonstrativă de vopsire a lânii. Totodată, se vor
putea familiariza cu obiecte folosite în industria casnică textilă(furcă de tors,
fus, roată de tors, darac) și vor confecționa o păpușă din lână.
Ziua
și Perioade:
intervalul orar 25.03.2018-30.03.2018
când
va
fi 02.04.2018-06.04.2018
programată
16.04.2018-20.04.2018
fiecare grupă
23.04.2018-27.04.2018
07.05.2018-11.05.2018
14.05.2018-19.05.2018
21.05. 2018-25.05.2018
Luni și Marți, orele: 09.00- 10.00, 10:15-11:15, 11:30-12:30
Loc
de Curtea Domnească, Muzeul Tiparului
desfăşurare
Responsabil
Luminița Anghelescu
Categoria
de 7-12 ani (cls. I – V)
vârstă
Numarul maxim 30 de copii/atelier
de participanți

Titlul activităţii 4. Atelierul „Masca – de la obiect de ritual la element de recuzită”
Scurtă descriere Încă de la apariția lor, măștile au impresionat și au făcut ca poveştile să iasă
a atelierului
din vis și fantezie și să devină realitate. Cine, unde, când și de ce a purtat
pentru prima dată o mască? Ce rol aveau atunci măștile? Cine, unde și când
poartă astăzi o mască? Ce rol au măștile, în prezent?
Elevii participanți vor afla răspunsurile la aceste întrebări în cadrul
atelierului „Masca-de la obiect de ritual la element de recuzită ”. În plus, vor
avea ocazia să confecționeze o mască populară.
Ziua
și Perioada:
intervalul orar 25.03.2018-30.03. 2018
când
va
fi 02.04.2018-06.04.2018
programată
16.04.2018-20.04.2018
fiecare grupă
23.04.2018-27.04.2018
07.05.2018-11.05.2018,
14.05.2018-19.05.2018
21.05. 2018-25.05.2018
Miercuri și Joi, orele: 09.00-10.00, 10:15-11:15, 11:30-12:30
Loc
de Curtea Domnească – Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești
desfăşurare
Responsabil
Luminița Anghelescu
Categoria
de 7-12 ani (cls. I – V)
vârstă
Numarul maxim 30 de copii/atelier
de participanți
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Titlul activităţii 5. Tehnici de prelucrare a obiectelor din Paleolitic
Scurtă descriere
Prin intermediul arheologiei experimentale, activitățile care se vor
a atelierului
desfășura în cadrul atelierului ”Tehnici de prelucrare a obiectelor din
Paleolitic” vor contribui la dezvoltarea capacităţilor cognitive ale elevilor,
cât şi la deprinderea abilităţilor practice. Atelierul va fi structurat în două
etape. Prima parte este teoretică și vizează familiarizarea participanţilor cu
minunata lume a Paleoliticului, stârnindu-le interesul faţă de activitaţile
oamenilor din acea vreme, prin prezentarea fascinantelor exponate din
Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic.
Partea practică este cea mai consistentă și implică prelucrarea unei varietăţi
ample de obiecte din lemn (pandantive, statuete, harpoane, vârfuri de suliţă,
ace etc.), cu ajutorul uneltelor din piatră cioplită (dăltiţe, răzuitoare, lame,
străpungatoare). Participanții vor învăța câteva tehnici preistorice necesare
realizării uneltelor, armelor sau obiectelor de artă. La finalul programului,
fiecare elev se va putea bucura de obiectul creat, având posibilitatea să-l ia
acasă.
Ziua
și
intervalul orar
când
va
fi
programată
fiecare grupă

Perioade:
26.03.2018 - 30.03.2018
Orele: 09-10; 11-12; 13-14, înfiecarezi
16.04. 2018 - 20.04.2018
Luni, marți, miercuri, orele: 09-10; 11-12; 13-14
23.04.2018 - 27 .04.2018
Luni, marți, miercuri, orele: 09-10; 11-12; 13-14
07.05.2018 - 11.05.2018
Luni, marți, miercuri, orele: 09-10; 11-12; 13-14
14.05.7018 - 19.05.2018
Luni, marți, miercuri, orele: 09-10; 11-12; 13-14
21.05.2018-25.05.2018
Luni, marți, miercuri, orele: 09-10; 11-12; 13-14
Loc
de Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, strada Stelea nr. 4,
desfăşurare
Târgoviște
Responsabili
Florin Ionuț Lupu, Marian Leu
Categoria
de Copii peste 7 ani
varsta
Numărul maxim 35 copii /atelier
de participanți
Programări
Toate programările vor fi anunțate în timp util, cu minim 1 săptămână înainte
de desfășurarea atelierului.
ATENŢIE!!! Pentru acest atelier înscrierile se vor face doar la
următoarele date de contact:
Contact:
Florin
Lupu,
tel.
0784119296,
email.
florinionut_lupu@yahoo.com.

Titlul activităţii 6. Atelier de zețuire (culegere litere) și tipărire a unei pagini de carte
Scurtă descriere În cadrul atelierului cursanții vor învăța tehnica zețuirii, a amplasării
4

ornamentelor și a ilustrațiilor în pagină, precum și tipărirea efectivă a câte
unui text, conceput de către participanți.

a atelierului

Ziua
si
intervalul orar Perioade:
cand
va
fi 16.04.2018 – 20.04.2018
programata
Marți, Miercuri și Joi (10.00-11.00, 11.30 -12.30)
fiecare grupa
07.05.2018 – 11.05.2018
Marți, Miercuri și Joi (10.00-11.00, 11.30 -12.30)
Loc
de
desfăşurare
Responsabili
Categoria
de
varsta
Numarul maxim
de participanti

Curtea domnească - Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești
Sala de conferințe
Andrei Scărlătescu și Felician Cheosea
11- 14 ani
20 de copii/atelier

Titlul
activităţii
Scurtă
descriere
atelierului

7. Din tată în fiu. Portret de familie

Loc
de
desfăşurare
Responsabil
Categoria de
vârstă
Numărul
maxim
de
participanti
Programări

Muzeul de Istorie, parter, Sala Mare

Ce înseamnă un arbore genealogic şi cum se alcătuieşte? Le propunem
a elevilor o incursiune în istoria zbuciumatei dinastii a Basarabilor, cu o privire
specială asupra domnitorilor care au marcat istoria Târgoviştei: Mircea cel
Bătrân, Vlad Ţepeş, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. De asemenea,
copiii vor învăţa cum pot alcătui propria schiţă genealogică.
Ziua
si Perioade:
intervalul orar 26.03.2018 - 30.03.2018
cand va fi Luni, Miercuri, orele: 9.00- 10.00, 11.00-12.00.
programata
16.04. 2018 - 20.04.2018
fiecare grupa Luni, Marti, orele: 09.00-10.00;
23.04.2018 - 27 .04.2018
Luni, Marti, orele: 09.00-10.00;
07.05.2018 - 11.05.2018
Luni, Marti, orele: 09.00-10.00;
14.05.7018 - 19.05.2018
Luni, Marți, orele: 09.00-10;.00

dr. Irina Cîrstina
Clasa pregătitoare- clasa a IV-a
30 de copii/atelier
Toate programările vor fi anunțate în timp util, cu minim 1 săptămână înainte
de desfășurarea atelierului.
ATENŢIE!!! Pentru acest atelier înscrierile se vor face doar la
următoarele date de contact:
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Contact: Irina Cîrstina, tel. 0727.365.648

Titlul activităţii 8. Imaginar și simbol: de la stema Basarabilor la stema României
Scurtă descriere Tema atelierului o reprezintă activitatea specială de realizare a sigiliilor şi
a atelierului
însemnelor heraldice ale Ţării Româneşti. Împreună, pas cu pas, vom
reconstitui cadrul general al unei cancelarii domnești, al emiterii monedelor
şi realizării sigiliilor,rolul banilor de-a lungul timpului. De asemenea, copiii
vor viziona demonstrații cu tehnicile de realizare a matrițelor numismatice
și sigilare. În final, vor realiza, pe echipe, sigilii în ceară, urmând toate
etapele, inclusiv picurarea cu ceară roșie a documentelor.
Ziua
si
intervalul orar
cand
va
fi
programata
fiecare grupa

Perioade:
26.03.2018 - 30.03.2018
Luni, Miercuri, orele: 10.00-11.00
16.04. 2018 - 20.04.2018
Miercuri, orele: 10.00-11.00, 11.00-12.00;
23.04.2018 - 27 .04.2018
Miercuri, orele: 10.00-11.00; 11.00-12.00;
07.05.2018 - 11.05.2018
Miercuri, orele: 10.00-11.00; 11.00-12.00;
14.05.7018 - 19.05.2018
Miercuri, orele: 09.00-10.00; 11.00-12.00;

Loc
de Muzeul de Istorie, Sala mare, parter
desfăşurare
Responsabil
dr. Irina Cîrstina
Categoria
de Clasa pregătitoare – clasa a VIII - a
vârstă
Numărul maxim 30 de copii/atelier
de participanți
Programări
ATENŢIE!!! Pentru acest atelier înscrierile se vor face doar la
următoarele date de contact:
Contact: Irina Cîrstina, tel. 0727 36 56 48

Titlul activităţii 9. Atelierul „Coroana domnească”
Scurtă descriere Decuparea coroanei brâncovenești de pe un șablon din hârtie spumată A3 și
a atelierului
aplicarea de paiete și ștrasuri, reprezintă activităţile practice realizate în
cadrul atelierului.
Ziua
si Perioade:
intervalul orar 26.03 - 30.03.2018
cand
va
fi 02.04 - 06.04.2018
programata
23.04 - 27.04.2018
fiecare grupa
14.04 - 19.04.2018
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele:11:00-12:00
Loc
de Ansamblul Brâncovenesc Potlogi – Sala Mică
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desfăşurare
Responsabil
Referent relații publice, Baicu Gabriela- Lucica
Categoria
de Grupa 0 – Clasa IV (6 ani - 10 ani)
varsta
Numarul maxim 30 copii/atelier
de participanti

Titlul activităţii 10. „Imaginea lui Constantin Brâncoveanu”
Scurtă descriere Realizarea bustului lui Constantin Brâncoveanu din papier mache (hârtie,
a atelierului
aracet, ziare, baloane), va oferi posibilitatea participanţilor să se
familiarizeze cu fizionomia marelui domnitor.
Ziua
si Perioade.
intervalul orar 26.03 - 30.03.2018
cand
va
fi 23.04 - 27.04.2018
programata
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele:12:00-14:00
fiecare grupa
Loc
de Ansamblul Brâncovenesc Potlogi – Sala Mică
desfăşurare
Responsabil
Referent relații publice, Baicu Gabriela- Lucica
Categoria
de Clasa V – clasa VIII (10 ani - 14 ani)
varsta
Numarul maxim 30 copii/atelier
de participanti

Titlul activităţii 11. „Viaţa şi domnia lui Constantin Brâncoveanu”
Scurtă descriere Atelierul va fi organizat sub forma unui concurs. Se va desfășura după turul
a atelierului
ghidat al ansamblului domnesc, după ce elevii vor primi informații despre
Constantin Brâncoveanu și viața acestuia. Concursul va avea un set de
întrebări la care se va răspunde contra cronometru, iar la final cei cu cel mai
mare punctaj vor fi premiați cu câte o carte.
Ziua
si Perioade:
intervalul orar 26.03 - 30.03.2018
cand
va
fi 02.03 – 06.03.2018
programata
23.04 - 27.04.2018
fiecare grupa
14.04 – 19.04.2018
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele: 10:00-11:00
Loc
de Ansamblul Brâncovenesc Potlogi – Sala Mică
desfăşurare
Responsabil
Referent relații publice, Baicu Gabriela- Lucica
Categoria
de Clasa V – Clasa VIII
varsta
Clasa IX – Clasa XII
Numarul maxim 30 copii/atelier
de participanti
Titlul activităţii 12. „Vreau să devin croitorul regal”
Scurtă descriere Cum se croiau straiele boierești și domnești și din ce fire erau țesăturile? Ce
a atelierului
preț aveau stofele și de unde erau procurate mătăsurile și blănurile?Foaia de
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zestre a fiicelor lui Constantin Brâncoveanu se va dovedi edificatoare în
acest sens. Se va avea ca reper mantia din catifea roșie, care are aplicat
vulturul bicefal al familiei Cantacuzino.
Ziua
și Perioada : 26 – 30 martie 2018
intervalul orar
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele 9:00-10:00
Loc
de Ansamblul Brâncovenesc Potlogi
desfăşurare
Responsabil
Petcu Mariana Cătălina
Categoria
de Clasa 0 – Clasa a IV-a
vârstă
Numarul maxim 30 de copii
de participanți
Titlul activităţii 13. Podoabă și costum la Muzeul de Artă
Scurtă descriere Activitatea se va desfășura sub forma unui atelier, care presupune realizarea
a atelierului
unor piese de podoabă sau costum din material reciclabile precum: ziare,
cartoane, CD-uri, nasturi, materiale textile, pvc, doape de sticlă etc.
Ziua
și
intervalul orar Miercuri (21.03.2018; 28.03.2018; 04.04.2018; 18.04.2018; 25.04.2018;
când
va
fi 09.05.2018; 16.05.2018; 23.05.2018), între orele: 9 – 10.30; 11.30 – 13
programată
fiecare grupă
Loc
de Muzeul de Artă – Sala de Expoziții Temporare
desfăşurare
Responsabil
Muzeograf artă Maria Neacșu
Categoria
de Elevi clasele primare și gimnaziale (pregătitoare – a VIII-a)
varsta
Numarul maxim 30 elevi (1 clasă)
de participanți
14. „ Prietenii dintre coperți”
Titlul activităţii
Scurtă descriere Atelierul își propune să îi introducă pe copii în fascinanta lume a poveștilor.
a atelierului
Activitatea educațională este destinată copiilor preșcolari cât și celor din
clasele primare. Deoarece poveștile joacă un rol esențial atât în educația, cât
și în dezvoltarea copiilor, se urmărește familiarizarea micilor participanți cu
viața și opera scriitorului, Petre Ispirescu.Vom povesti clar și expresiv,
pentru a trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării, cu lectura ca
mijloc de comunicare.
Activităţi practice: Lectura basmului „ Sarea în bucate”, de Petre Ispirescu
întrebări din basmul citit;
Vizionare - Diaflm – ”Turtița fermecată” – basm popular rus. Copiilor li se
vor pune la dispoziţie elemente grafice cu forme din diafilmul prezentat.
Ziua si
intervalul orar
cand va fi
programata
fiecare grupa

Perioade:
26.03.2018 – 30.03.2018
23.04.2018 – 27.04.2018

8

21.05.2018 – 25.05.2018
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, orele : 09 -10.00, 10.15 -11.15, 11.3012.30, 13.00-14.00
Loc de
Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni
desfăşurare
Responsabil
Elena Șontea
Categoria de
5-10 ani
varsta
Numarul maxim 30 copii/atelier
de participanti la
un atelier

Pentru a se înscrie la acest program, cadrele didactice vor contacta muzeul pentru
realizarea unei programări ferme.

Date de contact:
Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte
Str. Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, email: contact@muzee-dambovitene.ro
Pentru programări: telefon: 0736.394.086 (între orele 8.00 – 16.00)
Taxa de participare este de 5 lei pentru fiecare atelier.
Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.
Pentru vizite ghidate în expozițiile muzeelor care sunt incluse în cadrul
Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, NU sunt necesare
programări.
Tarifele de acces în muzee sunt următoarele:
- Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” (include și vizitarea Muzeului Tiparului și al
Cărții Vechi Românești) – 12 Lei
- Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni – 8 Lei
- Muzeul de Istorie – 8 Lei
- Muzeul de Artă – 8 Lei
- Muzeul „Vasile Blendea” – 8 Lei
- Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu” – 8 Lei
- Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic – 8 Lei
- Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri
„Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului
regimului totalitar din România” - 8 Lei
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- Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pucioasa – 6 Lei
- Casa Memorială „I. L. Caragiale” – 6 Lei
- Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pietroşiţa – 6 lei
- Ansamblul brâncovenesc Potlogi – 10 lei
- Peștera Ialomicioarei – 10 lei
Pentru grupurile de elevi, reducerea este de 50%.
Însoţitorii elevilor, alţii decât cadrele didactice, vor achita taxa de vizitare.
În speranţa unei colaborări durabile, vă invităm să participaţi la acest proiect.
Notă: Pentru a oferi cât mai multor copii șansa de a participa la ateliere, o
singură clasă se poate înscrie la cel mult 2 activități educative. De asemenea, cadrele
didactice care nu anunță modificarea programului clasei și nu participă la ateliere, nu se
vor mai putea înscrie, în viitor, la programele muzeului.

Manager,
dr. Ovidiu CÎRSTINA
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