


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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REZULTATE AȘTEPTATE
• cel puțin 60 de elevi înscriși în proiect;
• cel puțin 5 unități școlare participante;
• cel puțin 5 protocoale de colaborare cu unități școlare;
• aproximativ 5-6 expoziții organizate de unitățile școlare

colaboratoare, în cadrul comunităților locale din care acestea fac
parte;

• o expoziție județeană organizată în cadrul Complexului Muzeal
ASTRA, Sibiu;

• un Album al comorilor identificate și promovate de elevii înscriși
în proiect;

• aproximativ 300 de elevi cu deprinderi de cetățeni activi, care vor
proteja și promova valori specifice comunităților locale din care
provin, contribuind la îmbunătățirea calității vieții.



SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Continuitatea proiectului
• prin includerea acestuia în Calendarul județean al activităților

extrașcolare și apoi, în anii următori să se califice în Calendarul național
al activităților extrașcolare;

• prin diseminarea în cadrul comisiilor metodice locale dar și județene,
ale acelor metode de succes utilizate în cadrul activităților proiectului;

• prin realizarea şi editarea în paginile revistei şcolii a unor articole de
prezentare ale acţiunilor din cadrul proiectului, dar şi al unor aspecte
teoretico-practice legate de tema proiectului;

• materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea unui CD ce
conţine exemple de bună practică ale elevilor şi ale cadrelor didatice
din cadrul activităților

• popularizarea acţiunilor din proiect în mass/media locală, pe blogul
proiectului (vezi: http://comoaralocalitatii.blogspot.ro/ ), afișe etc., și
editarea unui Album – Comoara din localitatea mea



Activitățile de mediatizare și promovare a proiectului
• Implicarea mass-mediei locale şi judeţene prin

realizarea de articole şi emisiuni cu tema Implicarea
tineretului în activități de protejare și valorificare a
patrimoniului cultural

• Realizarea de pliante şi afişe pentru a prezenta
proiectul;

• Mediatizarea proiectului pe site-ul şcolii și blogul
proiectului (vezi:
http://comoaralocalitatii.blogspot.ro/).




