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Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa“ îi aşteaptă pe cei care vor
să afle tehnicile și metodele criminalisticii moderne, la cel de al șaptelea modul
al Şcolii de Vară, intitulat ” Entomologie – Metodă de investigație
criminalistică”, care va fi organizat între 25 august – 5 septembrie 2014, de la
ora 10.00 la 11.30.

„Entomologie – Metodă de investigație criminalistică” vă pune în rolul detectivului
implicat în rezolvarea unor enigme cu ajutorul studierii insectelor identificate la ” locul
faptei ”. Vârsta participanților trebuie să fie cuprinsă între 9 și 14 ani.
În ce constă investigaţia criminalistică la faţa locului? Ce înseamnă insecte necrofage
şi care este rolul lor în natură? Cum se realizează reconstrucția facială? Toate acestea,
dar şi multe altele vor transforma participanţii la ateliere în adevaraţi detectivi. Se vor
face experimente în laborator şi în aer liber, se vor descoperi bazele geneticii judiciare
şi se va simula investigarea locului faptei într-un caz de deces suspect.
Costurile de participare sunt de 200 Ron/copil/modul. Reduceri: participarea unui copil
la 2 module diferite din programul Şcoala de Vară ”Antipa” costă 350 Ron; 500 Ron
costă participarea aceluiaşi copil la 3 module diferite, iar participarea fraţilor la un
modul este 350 ron pentru ambii copii şi 700 Ron dacă aceştia aleg să fie prezenţi la 3
module diferite.
Rezervările nominale și informațiile despre modul se pot face la telefon:

021.305.60.31, zilnic, de luni până vineri sau prin e-mail : florentinap@antipa.ro .
Detalii : pe www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului ”Antipa”
Informaţii suplimentare despre programele de educație ale Muzeului: Florentina
Purdescu, e-mail: florentinap@antipa.ro, 0729.074.127
Sponsori: LeoBurnett, The Geeks, EmailWing, MediaIQ, Delaco Fan Brânză
Partener ştiinţific: DaVinci Learning
Parteneri media: UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro,
Centruldepresa.ro, Oraşul Meu, Grădinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, Salut Bucureşti,
inParc, mamica.ro, Avantaje, Revista Baby, melc-codobelc.ro,
agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, EduRomania – Portalul
educației din România.
Despre Muzeul Antipa
Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” este o veche instituţie culturala,
de educaţie şi cercetare ştiinţifică. In ultima vreme muzeul se remarcă prin dinamism,
organizând manifestări inedite, interactive, pentru vizitatori de toate vârstele.
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