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2 ateliere cu durata de 2h 

Beneficiari: copii 10-13 ani 

Grup între: 8-15 copii 

Desfășurare: online sau la clasa 

Materiale necesare ateliere: foi, instrumente de scris 

 

ATELIER 1 - Explorarea conceptului general de patrimoniu în relație 

cu patrimoniul personal și local al participanților 

Obiectiv atelier 

Cum să ne apropiem de patrimoniu, un domeniu atât de variat, de complex, de nuanțat într-un mod 

personal și ingenuu? 

 

Structură atelier 

1. Ce înseamnă meseria de educator muzeal și care sunt meseriile 

patrimoniului? 

Educatorul muzeal este un mediator între patrimoniu și public, este un creator care transformă 
limbajul în joc, este un ghicitor de gânduri și emoții pentru că îl include pe vizitator în experiența de 
educație muzeală, este un povestitor și un game designer, este un traducător din limbi specializate în 
limba cotidiană, este un prieten al publicului și al patrimoniului deopotrivă.  

 

 

Ilustrație de Sorina Vasilescu (Vazelina) 
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2. Prezentare prin intermediul istoriei personale 

Explorarea istoriei personale. Ce ne face ceea ce suntem? Cum ne prezentăm celorlalți? Ce este 
important din istoria noastră pentru ceilalți? 

Fiecare copil se descrie prin prenumele său și ceva ce îl caracterizează. 

Apoi spunem pe rând fiecare câte trei prenume din familia noastră (fără să adăugăm nimic altceva). 
Cum ne influențează istoria familiei? Cu cine vi se spune că semănați și de ce? Ce ne place și ce nu din 
istoria propriei familiei? Pe cine admirăm din familia noastră și de ce? 

3. Ce înseamnă patrimoniu 

De la lucrurile prețioase pentru noi, care ne reflectă povestea și personalitatea, ajungem la lucrurile 
prețioase în general și care compun ceea ce numim de obicei patrimoniu. 

Fiecare cuvânt are povestea lui, unele sunt mai vechi, altele mai noi. Fiecare se naște într-un anume 
loc și apoi începe să călătorească. Multe dintre cuvintele din limba română au călătorit din limba 
latină, altele din limba slavă, bulgară, turcă sau franceză.  

Patrimoniu a ajuns la noi din limba latină. Atunci când a fost inventat, acest cuvânt se referea la 
zestrea sau moștenirea pe care un copil o primea de la tatăl său. Acum patrimoniu înseamnă mai 
mult decât atât: tot ceea ce noi am moștenit valoros din trecut, adică toate lucrurile care se găsesc în 
muzee, dar și clădirile vechi, poveștile, muzica, obiceiurile, chiar anumite feluri de mâncare, filmele 
sau jucăriile.  

 

4. Prezentarea unui obiect important la nivel personal și apoi reprezentativ 

pentru toată comunitatea și argumentarea alegerii lui conform unui plan 

simplu de întrebări.  

Enumeră aici toate obiectele pe care le consideri valoroase dintre cele pe care le-ai întâlnit azi! 

Alegerea un obiect prețios/frumos/important pentru tine, familie, comunitate dintre cele pe care le 

ai îndemână chiar acum. Discuție despre aceste obiecte: 

Scurt plan de întrebări orientativ ce poate fi scurtat sau dezvoltat în funcție de disponibilitatea 
grupului: 

- Ce obiect este acesta? 
- Ce formă are? Cât de greu poate fi? 
- Din ce material a fost realizat? 
- De ce a fost realizat? 
- Cum a fost realizat? 
- De ce crezi că este frumos/prețios/important? 
- Tu ce fel de obiecte colecționezi? 
- De ce colecționăm în general obiectele? 
- De ce sunt ele importante? 
- De ce avem nevoie de patrimoniu? 
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- Ce reprezintă obiectul? 
- Pentru ce și pentru cine a fost creat?  
- A fost realizat manual sau în serie? Poate un obiect în serie să fie prețios? 
- Când încetează un obiect să devină util, obișnuit, personal și devine prețios și pentru ceilalți? 
- Ce îl face să devină prețios? 
- Unde ar trebui să stea odată ce și-a schimbat funcția? 
- Cui îi aparține acum acest obiect? 
- Obiectele pe care noi le considerăm azi lipsite de valoare vor fi ele valoroase în viitor?  
- Poate fi ceva natural patrimoniu? 
- Dar o poveste pe care o auzi, o rețetă de prăjitură sau un cântec? 

5. Provocare pentru acasă: Investighează istoria familiei tale!  

Caută indicii, discută cu toți membrii familiei, scotocește prin fotografiile sau scrisorile vechi și află 

tot ce poți despre părinți, bunici, străbunici, stră străbunici etc. După ce te-ai documentat bine, așază 

totul pe hârtie într-un desen, într-o poveste, într-o bandă desenată, într-un colaj de fotografii etc. Te 

așteptăm data viitoare să ne introduci în misterioasa istorie a familiei tale! 
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ATELIER 2 – Tipuri de patrimoniu 

Obiectiv atelier 

Al doilea atelier aprofundează înțelegerea conceptului de patrimoniu și aduce în discuție tipurile de 

patrimoniu și nevoia de a-l proteja. 

 

Structură atelier 

1. Prezentarea istoriei familiei 

Copiii arată cum au răspuns fiecare provocării, prezentând istoria propriei familii, arborii genealogici 

realizați sau numai fotografii și povești. După fiecare prezentare ceilalți copii sunt invitați să pună 

întrebări. 

 

2. O zi în satul vostru 

Exercițiu pornind de la o altă situație ipotetică: Pandemia se termină, avem voie să ne plimbăm unde 

dorim, fără niciun fel de restricție. Eu voi merge în fiecare dintre sate și voi petrece câte o zi cu 

fiecare dintre copii. Ei vor organiza programul zilei în așa fel încât la finalul zilei să știu cele mai 

importante lucruri despre comunitatea în care trăiesc.  

 

În continuare, în limita timpului rămas, se vor aborda următoarele teme care aprofundează tipurile 

de patrimoniu și nevoia de a-l înțelege și proteja. 

 

3. “Ce-ar fi dacă nu ar mai exista patrimoniu?” 

Materiale de lucru din broșura “Patrimoniu, ce cuvânt complicat!”, Asociația Da’DeCe, 2018. 

Poveste de folosit ca declanșator al unei discuții despre patrimoniu în relație cu viitorul. 

 

Ieri 

În ținutul în care oamenii trăiau doar pentru Azi, Ieri aproape că nici nu mai exista. În fiecare 

zi mai dispărea câte ceva din Ieri: fie o culoare, fie un miros, un cuvânt, o textură sau un sunet. Ieri 

era șters de fiecare dată cu buretele de către oamenii care credeau că nu mai au nevoie de el. Lumea 

lor pierduse aproape orice fărâmă de mister. Părea că totul fusese deja dezvăluit și era la îndemână, 

iar oamenii nu aveau altă preocupare decât să-l consume pe Azi. Își doriseră să fie mulțumiți și aveau 

impresia că acum, în sfârșit, sunt. Doar aveau toate lucrurile pe care și le doriseră! Trăiau înconjurați 

doar de nou. Tot ce depășise un anumit număr de ani fusese considerat inutil și, de aceea, distrus. Să 
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creezi ceva de plăcere devenise pierdere de vreme, iar viața se rezuma doar la consum. Nu mai exista 

nici tihnă, dar nici plictiseală, nici răbdare, dar nici nostalgie. Ce îi făcuse oare pe oameni să-și 

schimbe viața atât de radical? Nimeni nu-și mai aducea aminte, pentru că și amintirile dispăruseră.  

Doar la marginea ținutului se mai afla un loc în care se zăreau urme ale lui Ieri: o clădire în 

ruină pe care oamenii tot amânaseră să o dărâme. De ceva timp însă, doi copii se simțeau atrași acolo 

parcă de un magnet invizibil. Cu toate că în casele lor perfecte aveau cele mai noi jocuri și în general 

tot ce-și puteau dori, în fiecare zi fetița și băiatul își dădeau întâlnire la marginea ținutului, printre 

ruine. Nu părea să fie acolo nimic mai mult decât resturi de piatră și cărămidă, până când într-o zi cei 

doi copii descoperiră printre dărâmături o carte foarte groasă. Pe coperta ei murdară abia se putea 

desluși următorul cuvânt: DICȚIONAR.  

_ Ia uite câte cuvinte! Știai că sunt atât de multe? întrebă fata răsfoind paginile uimită.  

Băiatul se apropie și privi mirat peste umărul ei. Dintr-odată privirea îi alunecă pe un cuvânt de doar 

patru litere.  

_ I-E-R-I, șopti el. Dacă ar fi știut să spună ce simte în acel moment, ar fi zis poate că îi este 

dor. Apoi, ca și cum își amintise de ceva, adăugă: bunica mea folosea cuvântul ăsta. Nu știu 

exact la ce se referea, dar cred că toate cuvintele au legătură cu el. Îmi spunea că nimic nu 

există fără Ieri. Cartea asta este un indiciu al lumii din care făcea parte bunica mea, o lume 

care nu mai există.  

_ Atunci, dacă vom continua să dăm bolovanii la o parte, s-ar putea să mai găsim și alte 

indicii, nu-i așa? spuse fata însuflețită de un sentiment nou: speranță.  

_ Știi ce cred? o întrebă băiatul, deși părea că vorbește mai mult cu sine de data asta. Cred că 

Ieri este peste tot! Hai să dăm toate pietrele la o parte. Sunt sigur că Ieri se află sub tălpile 

noastre.  

Copiii, cuprinși dintr-odată de entuziasm, începură să îndepărteze bucățile neregulate de piatră 

lăsând lucrurile care aparțineau lui Ieri să iasă la iveală. Odată ce le curățau și le puneau cu grijă unele 

lângă altele, numele uitate ale acestora se așezau peste ele. (o fereastră din lemn, un fragment de 

fronton din piatră, un ceainic de porțelan, o podoabă, o mașină de scris, un tablou, o sculptură, un 

disc de vinil, o partitură, o podoabă, o coroană de rege, un căluț din lemn, un dans, o cetate, o 

fotografie reprezentând o familie). 

La finalul zilei, cei doi copii contemplară toate obiectele pe care lumina de apus le făcea să 

strălucească. Fiecare dintre ei le aranjă altfel și apoi spuse povestea acestora așa cum și-o închipuia. 

Ascultându-se unul pe altul, ochii le sclipeau de ceva nou: bucurie.  

_ Cum îi vom spune acestui loc? întrebă băiatul. 

_ Îi vom spune MUZEU, răspunse fata.  

Din acea zi, copiii începură să-i invite și pe ceilalți oameni din ținut să asculte poveștile obiectelor 

vechi. Treptat, Ieri se strecură în Azi și deschise o ușă prin care se întrezărea ceva nedefinit și 

fascinant: Mâine. 

Activitate - Patrimoniul viitorului: Alege un obiect din casa ta pe care să-l pui în lada de zestre a 

viitorului tău și al comunității tale! Argumentează alegerea respectivului obiect (sau element 
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imaterial) /Dacă ai pleca din țara/casa ta pentru totdeauna ce obiect ai lua cu tine ca să-ți 

amintească de acasă? (Sau ce ai luat?) 

 

4. Câte feluri de patrimoniu există? 

Material de lucru: un fragment din textul publicat în broșura Tineri pentru patrimoniu, a asociației 

Patrimoniu pentru viitor, 2018, în parteneriat cu Da’DeCe. 

Patrimoniul natural  

Se referă la locuri, deci l-am putem străbate cu piciorul și l-am putea vedea pe hartă: dacă privești cu 

atenție harta României de mai jos, vei vedea marcate pădurile seculare de fag din Munții Carpați și 

Delta Dunării, două dintre obiectivele de patrimoniu natural din țara noastră. +harta României cu 

aceste locuri evidențiate 

Activitate: Caută informații despre aceste două locuri și gândește-te la o altă zonă din România pe 

care ai vizitat-o și care crezi că s-ar putea încadra în această categorie! Scrie câteva argumente în 

favoarea alegerii tale! 

 

Patrimoniul cultural material 

1. Patrimoniul imobil 

 

În această categorie intră situri arheologice, monumente, clădiri istorice, orașe. Descoperă pe harta 

de mai jos orașul Sighișoara, bisericile fortificate din Transilvania, bisericile pictate din Moldova, 

fortărețele dacice din Munții Orăștie, bisericile de lemn din Maramureș, câteva dintre monumentele 

istorice de importanță culturală mondială din țara noastră.  

Dacă te afli într-un oraș, ai putea vedea în jurul tău fabrici vechi, blocuri construite în perioada 

comunistă, cinematografe abandonate. Ce părere ai despre ele? Aceste construcții pot intra și el în 

categoria Patrimoniu cultural imobil? 

Activitate: Acum găsește pe hartă locul în care te afli tu! Gândește-te la monumentul istoric cel mai 

apropiat și încearcă să îl descrii. Încearcă să estimezi dacă importanța lui este una locală, regională, 

națională sau mondială. Cum motivezi alegerea ta? 

2. Patrimoniul mobil 

Faptul că astăzi avem muzee, spre deosebire de acum câteva sute de ani, ne ajută să ne organizăm 

mai bine opiniile cu privire la valori în general. Există o serie de trăsături care ne ajută să stabilim 

dacă un obiect este valoros sau nu, există sisteme de conservare a acestor obiecte și modalități de a 

păstra sau investiga memoria lor.  

Din casele oamenilor, din atelierele artiștilor, din săpături arheologice sau biblioteci, obiectele 

valoroase au ajuns în colecții private sau muzee, iar în prezent fac parte din expoziții deschise 

publicului sau se scrie despre ele.  



 
 

www.asociatialumebuna.com    7 

Dar ce ne facem azi cu haosul de obiecte care ne înconjoară? Lucrurile și imaginile lor ne sufocă la 

orice pas, iar viteza cu care ele trec prin viața noastră pentru ca altele să le ia locul este uneori 

amețitoare. Cum putem explica acest lucru? Consumerismul ne arată că în prezent avem tendința de 

a acorda o valoare din ce în ce mai mică lucrurilor din viețile noastre.  

Activitate: Pe care dintre obiectele pe care le vezi acum în jurul tău le consideri valoroase și pe care 

nu? De ce? Analizează materialul din care sunt confecționate și gândește-te cât de durabile sunt ele! 

Obiectele pe care noi le considerăm azi lipsite de valoare vor fi ele valoroase în viitor? Îndrăznesc să îți 

spun o întrebare chiar și mai dificilă: o groapă de gunoi are vreo valoare culturală? În ce fel? 

 

Patrimoniul cultural imaterial 

Dintre toate tipurile de patrimoniu, aceasta pare să permită cel mai deschis dialog cu lumea noastră. 

Pe de o parte are nevoie de contactul direct al oamenilor între ei: transmiterea unor meșteșuguri, 

obiceiuri sau ritualuri. De obicei aceste elemente de patrimoniu, în ciuda faptului să sunt invizibile, 

sunt foarte strâns legate de locul în care au fost create. Ceea ce aduce în discuție o altă problemă: ce 

înseamnă autentic? Autentic poate însemna în funcție de context, adevărat sau original, veritabil sau 

neîndoielnic.  

Activitate: Explică acest termen în situații diferite legate de patrimoniu. Gândește-te, de exemplu, la 

un obicei care ține de ritualul nunții, să zicem, cel al împodobirii unui brad tânăr și la plimbarea lui pe 

strada unde locuiește mirele. Încearcă să îți imaginezi acest obicei în mediul rural, acolo unde a luat 

naștere, apoi încearcă să îl translatezi în mediul urban, în fața blocului. Ce ai observat? Cum crezi că 

am putea ajuta azi la conservarea anumitor obiceiuri și ritualuri? Notează un obicei sau ritual foarte 

important pentru tine! Cum le-ai povesti celorlalți despre el?  

Pe de altă parte, în alte situații, patrimoniul cultural imaterial devine foarte ușor de transmis cu 

ușurință pe distanțe foarte mari. Din această categorie fac parte basmele, dansul, muzica, 

patrimoniul lingvistic sau cel audiovizual, toponimia, patrimoniul științific sau cel digital.  

Dificultatea legată de acest tip de patrimoniu este lipsa controlului asupra modificărilor pe care le 

poate suferi pe drum. În cazul basmelor, de exemplu, aceste modificări sunt foarte vizibile. Se ne 

oprim de pildă la povestea Cenușăresei: este un basm popular întâlnit în culturi foarte diferite între 

ele cum este cea germană, japoneză sau nordică. De fiecare dată anumite elemente locale s-au 

strecurat în fiecare variantă, iar fiecare cultură și-a pus amprenta asupra poveștii. 

Activitate: Alege un exemplu din această categorie și documentează-te despre el! Poate fi o poveste, 

o piesă muzicală, un cuvânt sau numele localității tale!  
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Pentru suport în implementare și consultanță nu ezitați să ne contactați. 
 

Vă mulțumim! 
 

 


