
1 

 

 
 
 

                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 

___________________________________________________________________ 

540026, Tîrgu-Mureş, Str. Primăriei nr. 2,  
Tel : +(40)2 65 263211, Fax : +(40) 265 268718 

http ://www.cjmures.ro, e-mail : cjmures@cjmures.ro  

 
06.04.2012        Comunicat de presă 
 

 

Bilanţul Săptămânii „Şcoala altfel”:  

9447 participanţi  la acţiunile organizate de instituţiile din subordinea  

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Timp de câteva zile sediile instituţiilor de cultură din Tirgu-Mureş s-au dovedit 

neîncăpătoare pentru numărul mare  de şcolari, care au dorit să petreacă o zi de şcoală într-un 

mediu cultural. 7337 de elevi însoţiţi de dascăli au vizitat secţiile Muzeului Judeţean Mureş, 112 

au participat la acţiunile organizate de Centrul Europe Direct, 350 de copii au vizionat piesele 

jucate  de Teatrul de Copii  şi Tineret „Ariel” în sala de spectacole din Tirgu-Mureş, iar Biblioteca 

a avut 1648 de vizitatori.  

 

Consiliul Judeţean Mureş s-a alăturat evenimentelor din Săptămâna ”Şcoala altfel”, 

organizată în perioada 2-6 aprilie, punând la dispoziţia elevilor şi profesorilor o paletă variată de 

teme menite să trezească interesul şcolarilor faţă de cultură, istorie şi valorile locale.  

 

Pe parcursul celor 5 zile expoziţia de fotografii, intitulată Panorame istorice, 

amenajată în Cetatea Medievală Tîrgu-Mureş a fost vizitată de 624 de persoane. 3463 de tineri  

au admirat  Palatul Culturii şi s-au delectat cu muzica simfonică interpretată de artiştii Filarmonicii 

de Stat. Muzeul de Ştiinţele Naturii a fost vizitat de 2800 de şcolari, iar  Palatul Administrativ a 

primit 112 vizitatori.  

 

Personalul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Cetate a organizat ateliere de 

educaţie muzeală, cu activităţi corespunzătoare diferitelor categorii de vârstă: de la copii de 

grădiniţă de 3 ani, până la elevi de clasa a VII-a. Tematicile au fost cele propuse de muzeologi şi 

de către dascăli. Astfel, copii au putut vedea cum se prepară hârtia, au personificat primăvara, 

confecţionând grădini şi tablouri de primăvară, utilizând floricele,  sârmă pluşată, flori presate şi 

alte asemenea materiale. O altă temă abordată a fost cea a fosilelor şi a dinozaurilor, când copii 

au putut experimenta cât de greu este să reconstitui ceva despre care nu ai informaţii suficiente. 

Şcolarii s-au familiarizat cu  diferite tipuri de sol, experimentând proprietăţile acestuia. Un 
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moment interesant a fost şi acela în care copii au reconstituit curcubeul. La acest atelier au 

participat 450 de copii din Tîrgu-Mureş, Miercurea Nirajului şi Poieniţa.  

 

Teatrul de Copii şi Tineret  „Ariel ”a fost zilele acestea în turneu în judeţele 

Harghita, Covasna, Bistriţa-Năsăud şi Mureş. Au fost spectacole la Târnăveni, Miercurea-

Nirajului, Reghin şi Sighişoara, iar la sediul din Tîrgu-Mureş 350 de copii au putut viziona piesele 

în interpretarea actorilor păpuşari. 

 

Şi spaţiile din Biblioteca Judeţeană s-au dovedit neîncăpătoare aceste zile pentru 

cei 1648 de vizitatori. Copii au dorit să vadă ceea ce se întâmplă dincolo de bibliotecari, 

considerând interesantă activitatea de legătorie. S-au organizat lecturi publice şi o serbare pe 

tema I. Luca Caragiale. Activităţi interactive au fost organizate şi la Filiala Bibliotecii din cartierul 

Dâmbu Pietros. 

 

„Consider foarte utilă implicare elevilor în activităţi de educaţie non-formală, în 

condiţiile în care am convingerea că sunt tineri care trec poate zilnic pe lângă muzee, fără să fi 

intrat vreodată să vadă exponatele. Elevii au posibilitatea să afle lucruri noi despre istoria oraşului 

şi să-şi îmbogăţească cunoştinţele de cultură generală. Ne bucură foarte mult că şcolarii şi 

dascălii lor au vizitat clădirile reînnoite ale bibliotecilor, Palatul Administrativ, Palatul Culturii, 

spaţiile muzeale din Cetatea Medievală şi Muzeul de Ştiinţele Naturii. Mulţumirea de pe feţele 

copiilor care admirau picturile murale secesioniste în splendoarea lor de odinioară îmi întăreşte 

convingerea  că a meritat efortul şi investiţia masivă în renovarea instituţiilor cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Mureş”.  

 
 
Lokodi Edita Emőke  
        Preşedinte 

 

 

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu un grup de elevi din Bistriţa 


