


Parteneri:
• Direcția Județeană Pentru Cultură 

Sibiu; 
• Muzeul ASTRA Sibiu;
• Biblioteca Comunei Turnu Roșu.

Colaboratori:
• Școala Gimnazială Poplaca
• Școala Gimnazială ”Aurel Decei”, Gura 

Râului
• Școala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu
• Școala Generală ”Samuil Micu” Sadu
• Școala Gimnazială Alțîna





MOTTO: ”Nu ceea ce e istoric trebuie să intereseze în 
primul rând cultura omenirii, ci ceea ce se dovedește a fi 
fost de valoare, nu atât atunci când s-a produs, cât 
astăzi.”
SCOPUL: Formarea deprinderilor de cetățenie activă, prin 
educarea interesului pentru cunoașterea și valorificarea 
patrimoniului cultural local.



Obiectivul general al proiectului: 
Conștientizarea și exersarea unor valori;
Identificarea și valorificarea patrimoniului cultural local.

Obiectivele/ competențele specifice:
• Însuşirea noţiunilor despre patrimoniu cultural.
• Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea 

permanentă.
• Investigarea și interpretarea unor fenomene cultural istorice specifice 

comunității locale în vederea îmbunătățiirii calității vieții.
• Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu privire la patrimoniul cultural prin 

tehnologia informaţiei şi comunicării.
• Identificarea unor modele şi soluţii de ocrotire şi valorificare a patrimoniului 

cultural.
• Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei locale şi dezvoltarea atitudinilor 

pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.



Calendarul activităților: 
A1. Lansarea proiectului
Se realizează campania de lansare şi promovare a 
proiectului
A2. Promovarea proiectului în rândul elevilor și a 
comunității educative
• Încheierea unor protocoale de colaborare cu alte unități 

școlare care vor să implementeze proiectul
• Elaborarea și distribuirea de afișe și pliante publicitare
A3. Înscrierea elevilor în proiect
Completarea fișelor de înscriere, centralizarea 
datelor.



A4. Activități de formare pentru elevi
• Prezentări PPT – Definirea și tipologia 

patrimoniului, Metode de cercetare și valorificare a 
patrimoniului cultural.

• Dezbateri.
A5. Descoperim comoara din localitate
Muncă de teren: investigația și interviul
A6. Pregătirea materialelor pentru expoziție
Selectarea și imprimarea fotografiilor ce urmează a fi 
expuse în expoziție, amenajarea spațiului necesar 
expoziției; elaborarea materialelor publicitare 
necesare vernisajului expoziției.



A7. Expoziția de fotografii – faza locală
• Expoziție de fotografii la școală sau în cadrul unei instituții locale (muzeu, 

bibliotecă, primărie)
• Prezentarea fișei fiecărei comori

A8. Expoziția de fotografii și afișe – faza 
județeană

Expoziție de fotografii și afișe în cadrul Complexului Muzeal ASTRA, Sibiu

A9. Diseminarea rezultatelor proiectului
• se prezintă rezultatele proiectului
• Proiectul va fi prezentat ca exemplu de bună practică în cadrul 

comisiilor metodice zonale și județene. 
• Editarea unui album al expoziției județene
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Patrimoniul poate fi întâlnit peste tot în jurul tău, dar nu orice 
este vechi este de patrimoniu. Se poate confirma valoarea de 
patrimoniu prin descoperire, cercetare, documentare și, la 
sfârșit, punere în valoare, pentru că ne definește ca națiune, 
popor și entitate culturală. Fiecare generație se bucură de 
această moștenire și are de învățat câte ceva din ea. Și tu poți 
învăța mai multe despre respectul pentru diversitatea 
culturală și creativitatea umană, descoperind și aplicând 
lucruri despre patrimoniu.
Patrimoniul este foarte bogat, de aceea a fost împărțit în mai 
multe categorii. Clasificarea aceasta este rezultatul unor 
cercetări făcute de istorici de artă sau arhitectură.



Clasificarea patrimoniului
poate fi:
– atunci când obiectul de patrimoniu îl putem
atinge;

– atunci când obiectul nu este palpabil;
– dacă obiectul de patrimoniu este ușor și se poate

muta;
– dacă obiectul de patrimoniu este fix, deci nu poate

fi mutat din locul lui.
poate fi clasificat și după

, astfel:



Clasificarea patrimoniului după domeniul de specialitate
Domeniu de specialitate Bunuri cu valoare de patrimoniu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istorie 

  
 
 
 
 
 
 
 

Arheologie 
( știință care studiază 

trecutul istoric al 
omenirii pe baza 

interpretării urmelor 
materiale păstrate) 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 

 



Clasificarea patrimoniului după domeniul de specialitate 

Domeniu de specialitate Bunuri cu valoare de patrimoniu 
 
 
 
 

Etnografie 
(știință care se ocupă 
cu originea, modul de 

viață, cultura și 
obiceiurile popoarelor) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Artă 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clasificarea patrimoniului după domeniul de specialitate
Domeniu de specialitate Bunuri cu valoare de patrimoniu 

 
 
 
 

Știință și tehnică 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cinematografie 

 
 

  
 

 



Clasificarea patrimoniului după domeniul de specialitate
Domeniu de specialitate Bunuri cu valoare de patrimoniu 

 
 

 
Heraldică 

 (disciplină auxiliară a istoriei, care 
se ocupă cu studiul stemelor 

statelor, cu blazoanele caselor 
domnitoare, familiilor nobiliare, 

orașelor, etc.) 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cartografie 
(disciplină care studiază tehnica de 
întocmire a hărților și a planurilor 

topografice) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Clasificarea patrimoniului după domeniul de specialitate

Domeniu de specialitate Bunuri cu valoare de patrimoniu 
 
 

Literatură și bibliofilie 
(ramură a bibliologiei care se 
ocupă cu studiul cărților rare 

și al valorii lor artistice) 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Patrimoniul cultural imaterial, conform Legii 26/2008, reprezintă totalitatea practicilor, 
reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor, abilităţilor - împreună cu instrumentele, obiectele, 
artefactele şi spaţiile culturale asociate acestora - pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, 
indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;  
 Expresiile culturale tradiţionale sunt: - forme de manifestare ale creativităţii umane cu exprimare 
materială, orală - forme de artă a cuvantului şi expresii verbale tradiţionale - forme de exprimare 
muzicală - cântece, dansuri, jocuri populare - forme de expresie sincretică - obiceiuri, ritualuri, 
sărbători, etnoiatrie, jocuri de copii şi jocuri sportive tradiţionale - forme ale creaţiei populare în 
domeniul tehnic, precum şi meşteşuguri ori tehnologii tradiţionale;  
  Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generaţie în generaţie, recreat în 
permanenţă de comunităţi şi grupuri umane, în interacţiune cu natura şi istoria lor, conferindu-le 
acestora un sentiment de identitate şi continuitate, contribuind în acelaşi timp la promovarea 
respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană.  
 



sunt: 
a) caracterul anonim al originii creaţiei; 
b) transmiterea cu precădere pe cale informală; 
c) păstrarea sa în special în cadrul familiei, grupului şi/sau al comunităţii; 
d) delimitarea după următoarele criterii: teritorial, etnic, religios, vârstă, sex şi
socioprofesional; 
e) percepţia ca fiind intrinsec legat de grupurile şi/sau comunităţile în care a fost 
creat, păstrat şi transmis; 
f) realizarea, interpretarea ori crearea elementelor patrimoniului cultural 
imaterial în interiorul grupului şi/sau al comunităţii, cu respectarea formelor şi
tehnicilor tradiţionale. 



Domenii:
1. tradiții si expresii verbale, având limbajul ca vector 
principal al expresiei culturale; 
2. artele spectacolului, având ca mijloace de expresie sunetul 
muzical si mișcarea corporala; 
3. practici sociale, ritualuri și evenimente festive, jocuri de 
copii și jocuri sportive tradiționale; 
4. cunoștințe și practici referitoare la natură și la univers; 
5. tehnici legate de meșteșuguri tradiționale. 



 Irina Oberländer-Târnoveanu, Un viitor pentru Trecut, Bucureşti, 2002

 Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural. Tradiţii, destin, valoare,
Bucureşti, 1986

 Elena Sauciuc, Educaţia muzeală – prioritate a activităţilor extracurriculare, în
Educaţia pentru valori culturale de o parte şi de alta a Prutului, Iaşi, 2008

 www.cimec.ro
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