„Muzeul Altfel” ediţia a III-a
săptămâna 7-11 aprilie
Categorii de vârstă
- categoria I - preşcolari
- categoria a II-a - cls. 0-4
- categoria a III-a - cls. 5-8
Categoriile I şi a II-a
Prin intermediul expoziţiilor de arheologie şi etnografie, vă invităm la o vizită tematică prin care să ne
întâlnim cu strămoşii şi să ne cunoaştem tradiţiile.
În urma vizitării muzeului, vă propunem, pentru preşcolarii şi şcolarii dvs., un concurs de desene
intitulat „Muzeul văzut prin ochii copiilor”. Cerinţele şi calendarul de desfăşurare sunt următoarele:
- lucrările vor fi realizate în format A4, în acuarele, creioane colorate, carioca sau tehnică mixtă.
- lucrările vor fi semnate numai pe verso (numele, prenumele, şcoala, clasa).
- vor primi un nr. de concurs, corespunzător grupei de vârstă (ex. A1, A2, A3 etc. pentru şcolari,
respectiv B1, B2, B3 etc. pentru clasele 0 – 4).
- lucrările vor fi aduse centralizat, la muzeu, de către educatori şi învăţători, până la data de 9 mai a.c., ora 17.00.
- un juriu format din specialişti (profesori de desen, pictori profesionişti şi specialişti din muzeu) va
selecta cele mai frumoase şi mai reprezentative lucrări.
- acestea vor fi expuse la muzeu în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” ce se va desfăşura sâmbătă,
17 mai a.c. şi vor fi votate de către publicul vizitator (vizitatorii de la „Noaptea Muzeelor” vor primi două
bilete de vot, corespunzătoare celor două categorii de vârstă ale autorilor desenelor, pe care îşi vor
exprima preferinţele pentru cele mai frumoase lucrări şi le vor depune în urne special pregătite în incinta
muzeului).
- vor fi câte 3 premii la fiecare categorie. În cazul în care mai mulţi concurenţi vor întruni acelaşi număr
de preferinţe se va proceda la tragere la sorţi în data de 28 mai a.c., ora. 14.00.
- câştigătorii vor fi anunţaţi în ziua de 29 mai a.c., prin afişare la sediu muzeului şi pe pagina web a
instituţiei (www.muzeulteleorman.ro).
- premierea va fi făcută în data de 2 iunie, când, la muzeu, va fi organizată o zi a porţilor deschise pentru
copii.
- desenele premiate vor fi prezentate în revista electronică a muzeului e-Buletin semestrial de informare,
nr. 2/2014 (disponibilă „on line” de la 31 iulie a.c.).

PREMII

La categoria I:

La categoria a II-a:

- Premiul 1 – un set pentru desen

- Premiul 1 – un set pentru desen (acuarele,

(creioane, carioca)

pensule)

- Premiul 2 – un set de modelaj

- Premiul 2 – un set de modelaj

- Premiul 3 – o carte de colorat

- Premiul 3 – o enciclopedie şcolară

Categoria a III-a
Vă propunem o vizită tematică de tip concurs invitându-vă, ca prin intermediul expoziţiilor de
arheologie şi etnografie, să răspundeţi la o serie de întrebări legate de strămoşii noştri şi de tradiţia
noastră populară. Astfel, în urma vizitării muzeului, vă invităm să participaţi la un concurs întitulat
„Vizitează, descoperă, învaţă şi câştigă”. Cerinţele şi calendarul de desfăşurare sunt următoarele:
- elevii vor primi un talon de concurs ce cuprinde un număr de 10 întrebări în legătură cu exponate din
expoziţiile vizitate.
- unele exponate „cheie” vor fi marcate cu semne distincte (de ex. o săgeată colorată în verde cu semnul
„C” de la „concurs”) şi vor avea, după caz, explicaţii suplimentare
- taloanele vor fi aduse centralizat, la muzeu, de către profesorii care vor însoţi grupurile la vizitare, până
la data de 12 mai a.c. ora 17.00.
- verificarea corectitudinii răspunsurilor va fi făcută până la data de 27 mai, de către un juriu format din
specialişti arheologi şi etnografi din muzeu şi profesori de istorie.
- taloanele cu răspunsurile corecte vor fi depuse într-o urnă special amenajată în holul instituţiei, iar pe
28 mai a.c., ora 14.00 va avea loc tragerea la sorţi.
- câştigătorii vor fi anunţaţi în ziua de 29 mai a.c., prin afişare la sediu muzeului şi pe pagina web a
instituţiei (www.muzeulteleorman.ro).
- premierea va fi făcută în data de 2 iunie, când va fi organizată o zi a porţilor deschise pentru copii.
PREMII

- Premiul 1 – un aparat foto digital
- Premiul 2 – sistem audio portabil MP4
- Premiul 3 – stick de memorie

Toţi câştigătorii vor primi şi abonamente gratuite la muzeu, valabile pentru un an.
Cadrele didactice care vor însoţi grupurile vor primi diplome de participare la ediţia a III-a a
„Muzeului Altfel”, pentru vizitare, respectiv pentru modulele la care vor participa.

Manager,
Dr. Pavel Mirea

