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OFERTA EDUCATIVĂ 2019OFERTA EDUCATIVĂ 2019--20202020  

Ciclul  gimnazialCiclul  gimnazial  

 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27-30 lei/copil 

Programele propuse de Muzeul Național de Artă al 

României pentru ciclul gimnazial sunt formate 

dintr-o vizită interactivă și activități practice, 

creative. Acestea se desfășoară în galeriile 

permanente, muzeele satelit și expozițiile 

temporare. Programele au ca scop familiarizarea 

elevilor cu operele de artă, fixarea unor cunoștiințe 

dobândite la școală și dezvoltarea creativității.  

Programele se desfășoară la Muzeul Național de 

Artă al României și la Muzeul Colecțiilor de 

Artă.  

Toate materialele pentru activitățile creative sunt 

puse la dispoziție de muzeu.  

Informații suplimentare la 

educatie@art.mnar.ro  

mailto:educatie@art.museum.ro
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PEISAJE URBANE VERSUPEISAJE URBANE VERSUS PEISAJE RURALE S PEISAJE RURALE   

Program susținut de Asociația ArtCrowd 

Loc de desfășurare: Muzeul Colecțiilor 

de Artă 

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30 

Cost: 27 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 

de luni, marți și miercuri prin înscriere cu 

minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

Vă invităm  la Muzeul Colecțiilor pentru a descoperi peisajele 

rurale ale artistului Nicolae Grigorescu și cele urbane ale 

pictoriței Lucia Dem. Bălăcescu. Vom discuta despre rolul 

peisajelor în istoria artelor și despre diferitele tipuri de peisaje. 

Ce anume găsim la oraș dar nu găsim la țară? Vom descoperi și 

schița elementele interesante din mai multe tipuri de peisaj, 

creând noi peisaje, iar la final vom prezenta alegerile noastre 

grupului. 

DRUMUL MEU SPRE ȘCOADRUMUL MEU SPRE ȘCOALĂ LĂ   

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa: educatie@art.museum.ro  

Pornim la drum prin orașe din trecut cu ajutorul 

tablourilor pictate de Theodor Aman și Theodor 

Pallady. Observăm cum arătau orașele din epoci 

diferite, iar la final creăm o variantă a drumului 

nostru spre școală în care ținem cont de 

monumentele orașului, de numele străzilor și de 

forma clădirilor.  

 

Obiective: 

-  dezvoltarea spiritului de observație 

și a capacității de a formula întrebări; 

- dezvoltarea spiritului analitic și 

asociativ pe baza relației între 

limbajul verbal și cel vizual. 

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de observație și a gândirii 

analitice;  

- dezvoltarea capacității asociative și a percepției 

spațiului;  

- dezvoltarea imaginației.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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HAINA ÎL FACE PE OM? HAINA ÎL FACE PE OM?   

 Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, 

vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro.  

În unele tablouri pare că adevăratele protagoniste sunt hainele, și nu 

oamenii! Unii pictori s-au întrecut pe ei înșiși în realizarea detaliilor 

vestimentare. Pornind de la câteva lucrări, descoperim diferite tipuri de 

veșminte, de la hainele sărăcăcioase ale „fiului risipitor” la cele ale unor 

regi sau aristocrați, de la cele de oameni mari la cele de copii. Cât de mult 

spun hainele despre oameni sau despre starea lor sufletească? 

Răspundem întrebărilor observând cum arătau hainele de acum 500 de 

ani, acum 100 de ani și cele pe care le poartă oamenii azi. Și ce ușor va fi 

dacă facem un colaj cu materiale textile inspirați de ceea ce am văzut în 

galerie?  

CÂTE BORDEIE, ATÂTEA OBICEIE CÂTE BORDEIE, ATÂTEA OBICEIE   

Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte 

la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Zi de zi folosim obiecte – iar unele ne sunt foarte dragi. 

Cercetăm obiecte din Galeria de Artă Europeană pentru a afla 

cum trăiau oamenii în alte vremuri și ce obiceiuri aveau. Aflăm 

poveștile lor întrebându-ne ce este un cassone?, cum arată o 

pendulă astronomică? Alte obiecte sunt poate mai cunoscute, 

de pildă tapiseriile (dar oare cum se foloseau ele într-un 

castel?) sau cupele și sticluțele din sticlă cu ornamentele lor 

speciale. Încheiem programul cu o provocare creativă pentru 

veritabili inventatori: desenăm ce obiecte vom folosi în viitor! 

Obiective: 

- dezvoltarea spiritului de observație și a 

gândirii analitice prin observarea unor 

detalii ce țin de estetică, funcționalitate, 

materialitate;  

- dezvoltarea gândirii anticipative, schițând 

modelul pentru un „obiect din viitor”.  

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de 

observație;  

- dezvoltarea gândirii analitice 

și a gândirii asociative. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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DIN LEGENDE CITIREDIN LEGENDE CITIRE  

Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă 

Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele 

de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu 

minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

În Galeria de Artă Europeană sunt răspândite câteva 

personaje legendare, ale căror povești le vom afla – sau poate 

că unele ne sunt deja cunoscute. Artiștii au fost inspirați din 

cele mai vechi timpuri de eroi. Iar faptele prin care au trecut 

eroii de demult ne țin adesea cu sufletul la gură! 

 

 

SĂ DESCÂLCIM PERSPECTIVASĂ DESCÂLCIM PERSPECTIVA  

 
Program susținut de Asociația De-a 

arhitectura 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană 

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 30 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de 

miercuri, joi, vineri numai pe bază de programare 

prin completarea acestui formular, cu minim o 

săptămână înainte. 

În acest program descoperim elementele de 

arhitectură din tablourile Galeriei de Artă 

Europeană. Vom discuta despre perspectivă și 

ritm în arhitectură privind în paralel tablourile și 

spațiile în care acestea sunt expuse. La finalul 

vizitei toate noțiunile teoretice despre 

arhitectură se vor reuni într-o activitate practică.  

Obiective: 

- descoperirea arhitecturii dintr-o dublă perspectivă: 

arhitectura în spațiul pictural și arhitectura propriu- 

zisă, sub îndrumarea unui arhitect;  

- familiarizarea cu elemetele de arhitectură specifice 

perioadei Renașterii. 

Obiective: 

- dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizare unor paralele între artă și 

alte domenii ale cunoașterii;  

- dezvoltarea  spiritului de observație 

și a imaginație.  

mailto:educatie@art.museum.ro
http://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/ateliere-in-saptamana-scoala-altfel-b/

