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JOI, 2 SEPTEMBRIE 2021, 
MUZEUL MARINCU DIN CALAFAT

Începând cu orele 11.00

Atelierul interactiv „Arheolog pentru o zi”

Atelierul se adresează în primul rând copiilor care vor descoperi 
arheologia prin dispozitivele digitale inovatoare și interactive cu care 

a fost echipat muzeul în cadrul proiectului
Cu ajutorul echipamentului 3D Holograf se vor proiecta imagini sau 
videoclipuri speciale cu această tematică. De asemenea, se vor juca 
pe un ecran tactil, unde ar acționa ca personaje istorice într-un joc 

orientat spre sarcini.

ȘI

LUNI, 6 SEPTEMBRIE 2021,
 MUZEUL MARINCU DIN CALAFAT

Începând cu orele 11.00

Atelierul interactiv 
„Lucreaza și joacă-te: Art-terapie”

Atelierul  este menit să promoveze un concept mai mult sau mai puțin 
nou în psihoterapie, care este Art-terapia. Acest atelier se adresează  

oricărui adult care lucrează cu copiii care au boli sau 
provocări psihice sau fizice. 

Ne așteptăm să avem ca participanți psihoterapeuți, îngrijitori, 
educatori, profesori, asistenți medicali și chiar părinți.

 Moderatorul atelierului va fi un expert în Art-terapie care îi va 
ajuta pe participanți să înțeleagă mai bine ce oferă această metodă 

terapeutică. 

THURSDAY, SEPTEMBER 2nd, 2021, 
THE MARINCU MUSEUM OF CALAFAT

Starting at 11.00

Interactive workshop “Archaeologist for a day”

The workshop is created for children to discover archeology through 
the innovative and interactive digital devices that were purchased 

for the museum through the project.
With the help of the 3D Holograph equipment, special images or 
videos with this theme will be projected. They will also play on a 
touch screen, where they would act as historical characters in a 

task-oriented game.

AND

MONDAY, SEPTEMBER 6th, 2021, 
THE MARINCU MUSEUM OF CALAFAT

Starting at 11.00

Interactive workshop 
“Work and play: Art therapy”

The workshop is meant to promote a more or less new concept in 
psychotherapy, which is Art therapy. This workshop is aimed at any 

adult who works with children who have mental or physical illnesses. 
We expect to have as participants psychotherapists, caregivers, 

educators, teachers, nurses and even parents.
 The moderator of the workshop will be an expert in Art Therapy who 
will help the participants to understand better what this therapeutic 

method offers.

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union.

INVESTING IN YOUR FUTURE!

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

EUROPEAN UNION

UNIUNEA EUROPEANĂ

INVESTIM ÎN VIITORUL TĂU!

FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALAFAT ORGANIZEAZĂ ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII:
“Dezvoltarea de ateliere interactive și evenimente culturale“

THE CITY HALL OF CALAFAT MUNICIPALITY ORGANIZES AS PART OF THE ACTIVITY:
“Development of interactive workshops and cultural events”:

GOVERNMENT OF BULGARIAGOVERNMENT OF ROMANIA

MUNICIPIUL
CALAFAT

Foundation for Art and Culture
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www.interregrobg.eu


