
NOAPTEA EUROPEANĂ A CERCETĂTORILOR 

- mesaj, misiune, obiective –

Axat pe evenimente de popularizare a cercetării ştiinţifice,

programul a reunit participarea a aproximativ 300 de oraşe din 24 de ţări

europene. Având susţinerea comisiei europene, misiunea programului este

aceea de a stimula carierele europene în cercetare.

De ce săptămâna cercetării în Sălaj?

Întrucât programul nu are o tradiţie şi nici un public format pentru

implicarea spontană, urmare a propriei alegeri, în genul activităţilor menite să

popularizeze şi să accesibilizeze culisele cercetării ştiinţifice;

Deorece modalităţile de comunicare a rezultatelor cercetărilor derulate de

noi sunt orientate preponderent spre mediul academic, fie prin participări la

manifestări ştiinţifice, fie prin publicarea în reviste şi volume de specialitate;

Pentru o mai largă audienţă am alocat o saptămână activităţilor şi am adus

alături de noi parteneri atăt din mediul cercetării academice, cât şi din cel

şcolar, pornind de la considerentul că şcoala este cea care pune bazele şi

cultivă interesul şi plăcerea descoperirii.



Ce ne-am propus să realizăm prin activităţile programului?

 Să informăm comunitatea cu privire la existenţa acestui program la nivel

european, precum şi asupra necesităţii unei mai bune valorizări şi susţineri a

activităţii de cercetare ştiinţifică;

Să folosim metodele adecvate în transmiterea mesajului precum şi a

informaţiilor; astfel, am schimbat strategia “ajungerii” la beneficiar, mizând de data

aceasta pe “misionariat”, adică prezentări în şcoli, unde există avantajul unui grup

deja constituit;

Să stârnim curiozitatea, prin angrenarea în ateliere interactive, a tinerilor pentru

domeniile aferente cercetării ştiinţifice în muzeu;

Să punem în valoare tinerii care au participat efectiv la activităţi de cercetare

ştiinţifică în cadrul programului de INTERNSHIP, derulat de Consiliul Judeţean al

Elevilor.

Să dezvăluim culisele cercetării ştiinţifice prin facilitarea accesului în

laboratoarele de restaurare şi conservare, mai puţin accesibile publicului larg;

Să convingem şi să încurajăm profesorii să deruleze activităţi în parteneriat cu

muzeul, în beneficiul şi pentru dezvoltarea competenţelor intelectuale ale tinerilor;

Să construim, pe termen lung, un mediu de dezbateri prin care publicul interesat

să poată fi informat cu privire la noile cercetări şi rezultate ale acestora.



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ORGANIZATE DE MUZEUL JUDEŢEAN DE 

ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU SUB EGIDA 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR

În perioada 21-24 septembrie se vor derula, în şcoli, prezentări privind

cercetarea ştiinţifică din muzeu, susţinute de specialiştii în domeniile

aferente acesteia

JOI 24 SEPTEMBRIE ORELE 17,00

Lansarea volumului XXXVI al revistei ACTA MVSEI POROLISSENSIS

VINERI 25 SEPTEMBRIE

ORELE 12, 30 – Atelier de conservare/preparare insecte (grup ţintă – cls.I-IV)

ORELE 13, 30:

 Atelier de cercetare arheologică – Periegheza ca modalitate de îmbogăţire a

patrimoniului cultural (grup ţintă – elevi de liceu)

 Atelier de restaurare-conservare ceramică antică (grup ţintă – elevi de liceu)

 Atelier de cercetare etnografică – Arhitectura rurală între tradiţie şi

actualitate. Demers foto-documentar (grup ţintă – elevi de liceu)

 Atelier de cercetare istorică –Vechile clădiri ale Zalăului şi poveştilor lor prin

fotografii (grup ţintă – elevi de liceu)



ORELE 19,00 - 20,30

Arheolog, etnograf, istoric pentru … zile - Prezentări ale profesiilor specifice

instituţiei muzeale, realizate de elevii participanţi la programul de INTERSHIP

derulat de Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj

ORELE 21,00 (25 SEPT.) - ORA 1,00 (26 SEPT.)

Vizitarea ghidată a expoziţiilor muzeului şi a laboratorului de restaurare

(vizitarea este GRATUITĂ)

NOTĂ:

În perioada 21-24 septembrie vor fi organizate activităţi în instituţii şcolare

partenere. Detalii pe site-ul http://www.muzeuzalau.ro/



Programul activităţilor organizate de Centrul de Cercetări Biologice 

Jibou sub egida Noaptea cercetătorilor

Vineri, 25 septembrie

Orele 14:00-17:00 

 Bionica în viaţa de zi cu zi (modele din natură preluate în diferite activităţi 

umane) – public ţintă: cls.V-VIII

Relaţia dintre plante şi mediul lor de viaţă – evidenţierea fotosintezei prin

tehnici de laborator (public ţintă: elevii de liceu)

Orele 17:00-21:00

Vizită ghidată în laboratoarele de cercetare

Lumea vie sub lupă –pregătire şi vizualizare de preparate la microscop

(public ţintă: elevi de gimnaziu şi liceu)



Activităţile organizate de Colegiul  Tehnic “ALESANDRU PAPIU 

ILARIAN”

Marţi 22 septembrie 2015

Diseminarea proiectului ”Porolissum Rediviva – incursiune în istoria

unei așezări romane dispărute”

- Clase implicate: X B, X D

Atelier de lucru cu tema ”Iniţierea şi familiarizarea elevilor în activităţi de

cercetare în domeniul biologiei şi chimiei”

-Clase implicate: IX – XI

Atelier de lucru cu tema ”Informarea elevilor cu privire la ultimele

descoperiri ştiinţifice din domeniul biologiei şi chimiei”

-Clase implicate: IX – XI

Miercuri 23 septembrie 2015

Atelier de lucru cu tema ”Modalități de realizare a unui proiect de

cercetare științifică pentru elevi”.

- Clase implicate: IX F, XI A

Joi 24 septembrie 2015

Masă rotundă cu tema ”Rolul cercetării științifice în dezvoltarea

civilizației umane”

- Clase implicate: IX F, XI A, XII B



Activităţile organizate de Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”

Miercuri 23 septembrie 2015

Utilizarea tablei interactive (SmartBoard) în activitatea didactică

 Vizionarea unor experimente de fizică filmate şi animaţii din domeniul

fizicii

Realizarea unor experimente distractive in laboratorul de fizică

Activităţile organizate de Liceul Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău

Joi 24 septembrie 2015

Castrele romane în județul Sălaj - activitate susținută de profesor dr. Marius

Borzan la clasele IX.A și XC

Vreau să știu! - activitate de laborator susținută de prof. chimie Cozma Luminița

Activităţile organizate de Palatul Copiilor Zalău

Biodiversitatea – triumful vieții pe pământ - activitate susținută de Surd Laura

- cercul Ecoturism

Importanța apei în viața cotidiană. Experimente cu apa - activitate susținută

de Illyés Andrea - cercul de Chimie experimental



Publicitarea activităţilor organizate sub egida Noaptea 

cercetătorilor

Difuzare spot publicitar în mijloacele de transport în comun – 20 zile;

Promovarea spotului publicitar pe site-ul muzeului şi pe pagina de

facebook;

Organizarea a două conferinţe de presă la care au fost prezenţi co-

organizatorii evenimentului precum şi reprezentanţi ai partenerilor;

Difuzarea de afişe (30 buc.) şi fleyere (2000) în instituţiile de învăţământ

din oraş



Monitorizarea şi evaluarea statistică a beneficiarilor 

activităţilor organizate de muzeu în cadrul programului 

“Noaptea cercetătorilor 2015”

Număr de şcoli şi licee vizate: 7

- Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”

- Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”

- Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu”

- Colegiul Naţional Silvania

- Liceul de Artă “Ioan Sima”

- Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai”

- Grupul şcolar “Mihai Viteazu”



Număr de clase implicate: 23

 Numărul elevilor angrenaţi în activităţi: 587

 Numărul profesorilor implicaţi: 21;

Numărul activităţilor derulate: 24, reprezentând prezentări ale

profesiilor şi domeniilor de cercetare din muzeu, respectiv atelierele

de cercetare (adaptate, datorită condiţiilor meteo);

Numărul specialiştilor din muzeu angrenaţi în coordonarea

activităţilor: 11, din care 6 cercetători ştiinţifici, 3 muzeografi, 2

conservatori;

 Numărul vizitatorilor în intervalul 22.09-25.09 2015: 200 cu plată,

65 gratuităţi de “Noaptea cercetătorilor”

Monitorizarea paginii de facebook a muzeului:

- număr de materiale postate – 13

- impact persoane – 9545

- aprecieri (like, comment, share) - 400

- vizualizări promo video - 314



Cei mai tineri viitori cercetători, învăţând despre lumea fascinantă a fluturilor şi 

gândacilor, a modului in care aceştia ajung piese de muzeu

Atelier de preparare/conservare insecte – vineri, 25 septembrie





Vorbind despre cercetarea arheologică în depozitele muzeului, 

experimentăm  direct curgerea timpului prin contactul tactil cu piesa de 

“mii de ani”. 

Atelier de cercetare arheologică – vineri, 25 septembrie 



Chiar dacă am mizat pe ineditul cercetării arheologice de teren, natura ne-a 

obligat să limităm interacţiunea cu domeniul doar la nivelul “produselor finite 

ale cercetării”   



Atelier de cercetare etnografică – vineri, 25 septembrie

Deşi intenţionasem descoperirea cercetării etnografice prin fotodocumentarea 

arhitecturii rurale, am ajuns în depozite învăţând despre modul de viaţă 

tradiţional şi descoperind obiecte a căror utilitate mulţi nu o mai cunosc.





Atelier de restaurare ceramică antică – vineri, 25 septembrie

Plăcerea căutării şi a exersării propriilor abilităţi s-a materializat într-o veritabilă 

competiţie de restaurare, toţi fiind interesaţi să recompună fragmente de vase în 

timpul cel mai scurt şi respectând rigorile domeniului, dezvăluite de specialist.   







În biblioteca muzeului la ceai cu cercetătorii
Vineri 25 septembrie orele 19

Curajoşi şi curioşi, vorbind despre ce înseamnă să fi arheolog pentru 3 zile



Specialişti şi potenţiali cercetători despre experienţa participării la cercetările de teren



Cercetarea istorică aşa cum a fost percepută de ucenicii implicaţi în activităţile 

de documentare la arhive, de realizare a unei expoziţii sau de familiarizare cu 

metodologia istoriei orale 



Tinerele istorice vorbind despre metodologia realizării unui demers de cercetare 

ştiinţifică



Cercetarea etnografică a Sălajului, văzută prin ochii unei tinere venită dintr-o 

altă zonă a ţării.



Diploma de arheolog pentru 3 zile

Un prim document de apreciere a curajului, curiozităţii şi dorinţei de 

experimentare 



Diploma de istoric pentru 3 zile

Aceeaşi recunoaştere pentru pasionatele de istorie 



Diploma de etnograf pentru 5 zile

O experienţă mai lungă, însă categoric cercetarea etnografică are un viitor şi e 

pe mâini bune!



În speranţa că v-am stârnit 

curiozitatea, vă aşteptăm la 

“Noaptea cercetătorilor 2016”!


