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plusul, câștigul activității a fost, după buna dispoziție a copiilor, cunoașterea, 
aprecierea acestor elemente de artă populară atât de simple în aparență, însă destul 
de complicate în realitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâini dibace – ol ritul 

 

Deși educația muzeală este susținută de obicei de raportul direct al copilului 
cu obiectul de patrimoniu iar mediul expozițional determină implicarea emoțională 
și permite însușirea cunoștințelor în manieră facilă și solidă, soluțiile găsite de 
muzeografii severineni pentru condițiile actuale de funcționare a muzeului sunt 
bune instrumente de pedagogie muzeală, afirmație ce vine ca urmare a feed-back-
ului primit, și anume solicitări numeroase din partea părinților, însoțitorilor adulți – 
o altă categorie de vârstă care participă la activitățile muzeului. Considerăm că 
acțiunile etnografice din programul Școlii de vară desfășurată în perimetrul 
muzeului într-o atmosferă care nu poate fi replicată în sala de clasă ajută la 
dezvoltarea unor sentimente pozitive față de obiecte și lumea înconjurătoare și 
oferă momente de experimentare și satisfacere a unor curiozități. 
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