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Stimate Domnule Inspector prof. Nicolae Ionescu, 

 

 

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin obiectivele asumate 

de la fondare, își propune să fie deopotrivă un spațiu al conservării memoriei 

academice ieșene, al cunoașterii în domeniul istoriei, muzeologiei, patrimoniului, dar 

și un loc al aplicațiilor, o „școală” pentru elevi, un prilej de întâlnire cu Universitatea, 

cu trecutul și cu provocările prezentului. Ne propunem, așadar, să nuanțăm ideea de 

muzeu, să transformăm vitrina într-un spațiu aplicativ.  

Pornind de la aceste coordonate, Muzeul Universității organizează o serie de 

activități pe parcursul săptămânilor care compun anul acesta programul „Școala 

Altfel”. Vă așteptăm pentru a vizita Muzeul Civilizației Cucuteni și Muzeul Academic, 

în regim de gratuitate și beneficiind de ghidaj specializat, de marți până vineri între 

orele 9 – 16, sâmbăta și duminica între orele 10-15.  

Muzeul organizează și seminarii și ateliere de lucru cu elevii, după cum 

urmează: 

 Atelier Arme și echipament militar din timpul Marelui Război, grup țintă: 

elevii claselor 5-12, număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, 

periodicitate: 14-16,  28-30 noiembrie, 12-14 decembrie (din ianuarie după un 

program anunțat ulterior). 

 Atelier Metode și mijloace de cercetare arheologică, grup țintă: elevii claselor 

5-12, număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, periodicitate: 14-19 

noiembrie. 

 Atelier Hubert Schmidt și săpăturile de la Cucuteni, locul descoperirii marii 

Civilizații preistorice, grup țintă: elevii claselor 5-12, număr de 

persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, periodicitate: 12-17 decembrie. 
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țintă: elevii claselor 9-12, număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, 

periodicitate: 23-28 ianuarie. 

 Atelier Din seria mari arheologi, partea II: Marin Dinu, grup țintă: elevii 

claselor 9-12, număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, 

periodicitate: 20-25 februarie. 

 Atelier Șantierul școală de la Valea Lupului, Iași, grup țintă: elevii claselor 5-

12, număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, periodicitate: 13-18 

martie. 

 Atelier Șantierul școală de la Poduri, Bacău, grup țintă: elevii claselor 5-12, 

număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, periodicitate: 24-29 

aprilie. 

 Atelier Șantierul școală de la Isaiia, Iași, grup țintă: elevii claselor 5-12, 

număr de persoane/atelier: maxim 30, durata: o oră, periodicitate: 22-27 mai. 

 

Vă rugăm, Domnule Inspector, să transmiteți oferta noastră educațională 

colegilor profesori. Cei interesați sunt rugați să ne contacteze din timp pe adresa 

muzeul@uaic.ro sau la numărul de telefon 0232.201102, int. 2451 pentru a face 

programările necesare. 

 

 

 

Vă rog să primiți cele mai bune gânduri, 

Conf. univ. dr. Ionuț Nistor 

Director al Muzeului Universității 
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