
                                    Proiect eTwinning- "Patrimoniul cultural" 
 
                                           Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău 

 
 
          Fondatori: Nicoleta Ifrim, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Buzău, România și  
Carmina Ielpo, ICS "D. Lentini" di Lauria, Italia. 
           Nivel : de la 6 la 15 ani 
           Competenţe-cheie: Civice/ Digitale/ Lingvistice/ Sensibilizare și expresie culturală  
           Arii tematice: Artă/ Cross-curricular/ Geografie /Istorie / Limbi străine /Muzică.  
             Activitățile proiectului au fost axate pe moștenirea culturală.  
          Conform descrierii UNESCO, moștenirea culturală include trei categorii principale: 
cultura tangibilă, (monumente, clădiri, situri arheologice, cărți, opere de artă și artefacte), 
cultura intangibilă, (tradiții și obiceiuri, folclor, artele spectacolului, limba, stilul de viață,  
valorile), moștenirea naturală, (siturile naturale cu aspecte culturale precum peisajele 
culturale și formațiunile fizice, biologice sau geologice). Elevii explorează moștenirea 
culturală din țara lor, analizează sensul și importanța, găsesc diferite modalități de transmitere 
a acesteia din generație în generație. Prezintă și explică partenerilor de proiect semnificația și 
valoarea moștenirii culturale din țara lor, devenind astfel conștienți atât de moștenirea 
culturală proprie, cât și de cea europeană, învățând totodată, să o aprecieze și să o păstreze ca 
pe un bun de mare preț. 
             Obiective pedagogice: 
            -Identificarea, explorarea și conștientizarea valorilor europene de către elevi; 
            -Sensibilizarea elevilor cu privire la patrimoniul cultural european și la valorile 
acestuia; 
            -Sprijinirea elevilor în identificarea diversității lingvistice europene și în 
conștientizarea importanței învățării limbilor europene; 
            -Dezvoltarea capacității elevilor de a percepe asemănările și diferențele dintre națiuni. 
            Comunicare/ Colaborare: 
            1.La ce te gândești? Cadrul didactic realizează o hartă conceptuală on-line, scrie 
expresia PATRIMONIU CULTURAL în centrul acesteia și le cere elevilor să exemplifice  
idei care pot fi asociate cu expresia dată. Elevii își scriu ideile. Harta conceptuală este 
distribuită între școlile partenere, astfel încât toți elevii să poată participa la această activitate. 

   Instrument de utilizat: Bubble.us https://bubbl.us 
             2. Vino să cânți cu mine! În această activitate, elevii dintr-o țară își învață partenerii 
să cânte un cântec tradițional în limba lor. Aceștia înregistrează un videoclip cu ei cântând 
piesa și îl postează împreună cu versurile pe Twinspace. Profesorii organizează un eveniment 
live în care elevii să-i învețe pe colegii lor pronunția corectă a cuvintelor, să explice 
semnificația cântecului și să răspundă la întrebările despre melodia pe care partenerii o vor 
utiliza. După evenimentul live, ei folosesc forumul pentru alte întrebări. Elevii din alte țări 
înregistrează un videoclip cu ei cântând melodia partenerului și îl publică pe Twinspace. 
              Alternativ, în loc să cânte, elevii își pot învăța partenerii un dans tradițional 
           3. Vizitează locuri uimitoare! Elevii adaugă fotografiile diferitelor elemente ale 
patrimoniului cultural pe o hartă, scriu o scurtă descriere și creează un ghid virtual de 
călătorie. Ghidul de călătorie duce vizitatorii într-un tur virtual în jurul Europei. Exemplu de 
instrument: Google Builder Tool: https://tourbuilder.withgoogle.com 
            4. Diferiți și totuși asemănători. Elevii lucrează în grupuri internaționale și realizează 
un poster care să prezinte un obicei sau o tradiție respectată în țările lor. Fiecare grup poate 
alege o temă, cum ar fi sărbători, nunți, carnavaluri, tradiții neobișnuite etc. Pe lângă 



descrierea tradiției lor, ei compară și analizează tradițiile partenerilor de proiect, pentru a 
descoperi ce au în comun. Împreună scriu despre asemănările dintre diferitele culturi 
europene. Ei discută despre moștenirea culturală a partenerilor despre care nu știau sau nu 
erau conștienți. Exemplu de instrument: Canva https://www.canva.com 
          5. Realizează propria ta expoziție 3D.  Elevii sunt rugați să identifice elemente ale 
patrimoniul cultural al partenerilor de proiect, care nu se regăsesc în patrimonial cultural al 
țării lor și discută despre ce ar dori să includă în propriul lor patrimoniu cultural. Ei 
selectează fotografii pentru a-și crea propria expoziție 3D. Exemplu de instrument: Artsteps 
http://www.artsteps.com/ 
             Evaluare 
            Potriviți elementele - Profesorul creează un joc de memorie pentru a verifica măsura 
în care subiectul a fost înțeles. Elevii potrivesc imaginile cu denumirile sau cu descrierile 
elementelor de patrimoniu cultural din toate țările partenere, care au fost prezentate pe tot 
parcursul proiectului. Exemplu de instrument: Match the Memory, 
https://matchthememory.com  
           Bilanţ 
          Arată și prezintă - Elevii organizează o expoziție a posterelor patrimoniului cultural 
create de toți partenerii proiectului. Ei invită la expoziție, alți profesori și elevi, precum și 
părinți cărora le povestesc despre elementele expoziției. 
            De-a v-ați ascunselea - Elevii își transformă posterele, videoclipurile, expozițiile și 
spațiul de lucru al proiectului, în imagini interactive transpuse în coduri QR. Exemplu de 
instrument: GoQR http://goqr.me Tipăresc codurile și le plasează pe pereții clasei sau ai școlii 
pentru ca alți elevi să le scaneze și să învețe. Exemplu de instrument pentru scanare: Scan me 
https://www.scan.me  
 
 

 
 
 
             În anul 2018, în toată Europa, la nivel național, regional și local, s-a sărbătorit 
diversitatea patrimoniului cultural. 
            Scopul Anului European al Patrimoniului Cultural este încurajarea societății de a 
descoperi și explora patrimoniul european, de a crește conștientizarea pentru istoria și valorile 
comune și de a consolida apartenența la diversitatea culturală din spațiul european.  
            Obiectivul Anului european al patrimoniului cultural a fost de a încuraja cât mai 
multe persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei și de a consolida 
sentimentul de apartenență la un spațiu european comun.  
            Sloganul Anului este: "Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor". 
            Patrimoniul cultural îmbracă numeroase forme: 
           - tangibile – clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărți, 
mașini, orașe istorice, situri arheologice; 
           - intangibile – practicile, reprezentările, expresiile, cunoștințele, aptitudinile - 
împreună cu instrumentele, obiectele și spațiile culturale aferente - pe care oamenii le 
prețuiesc. Printre acestea se numără dialectele și tradițiile orale, arta spectacolului, practicile 
sociale și meșteșugurile tradiționale; 



           - naturale – peisajele, flora și fauna; 
           - digitale – resursele create în formă digitală (de exemplu arta digitală sau filmele de 
animație) sau care au fost digitalizate pentru a putea fi păstrate (texte, imagini, materiale 
video, înregistrări etc.). 
            Patrimoniul cultural ne modelează personalitatea și viața de zi cu zi. El face parte 
integrantă din orașele, peisajele și siturile arheologice ale Europei. Nu îl întâlnim doar în 
literatură, în artă sau în obiecte, ci și în meșteșugurile pe care le-am moștenit de la străbunii 
noștri, în poveștile pe care le spunem copiilor noștri, în mâncarea de care ne bucurăm 
împreună, în filmele pe care le vedem și în care ne recunoaștem. 
            Patrimoniul îl regăsim în tot ce ne înconjoară, începând de la clădiri istorice, muzee, 
biblioteci, peisaje naturale, situri arheologice, meșteșuguri, obiceiuri, tradiții (dans, muzică, 
gastronomie etc.), precum și obiectele încărcate de semnificație ale străbunilor noștri, 
poveștile sau casa în care locuim. Toate vorbesc despre identitatea și diversitatea noastră 
culturală.     
          Patrimoniul cultural are o valoare universală pentru noi ca indivizi și pentru 
comunitățile și societățile noastre. Este important să îl păstrăm și să îl transmitem generațiilor 
următoare. Putem să ne gândim la el ca la ceva static sau aparținând trecutului, însă în 
realitate evoluează prin modul în care ne raportăm la el, prin implicarea noastră. Mai mult 
decât atât, patrimoniul nostru cultural joacă un rol important în construirea viitorului Europei. 
           Prețuindu-ne patrimoniul cultural ne putem descoperi diversitatea și putem iniția un 
dialog intercultural despre lucrurile pe care le avem în comun.  
 
 
 

 
                                       Harta minții "Patrimoniul cultural al României" 
 
 
 
 
 



 

 

                   

                  Ateneul Român- București             Manastirea Voroneț            Palatul Cantacuzino din Bucureșt  
                   L'Athénée Roumain- Bucarest        Le monastère Voroneț       Le Palais Cantacuzino à Bucarest 
 

                                          
Podul Minciunilor din Sibiu          Biserica fortificată din Viscri, Brașov                 Palatul Culturii, Iași 
Le Pont des Mensonges à Sibiu         L'église fortifiée de Viscri                      Le Palais de la Culture à Iaşi 
 

                                                

Castelul Peleș- Sinaia                                 Biserica Neagră –Brașov           Muzeul Național de Artă al României 
Le Château de Peleș à Sinaia        L'Église Noire de Brașov                       Le Musée National d'Art de Roumanie 

     

              Ansamblul monumental Matia Corvin din Cluj-Napoca 
                                                         L'ensemble monumental Matia Corvin de Cluj-Napoca 
 

                                                                               
 
Artă monumentală românească: Masa tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinită de 
Constantin Brâncuși, din Târgu Jiu 
Art monumental roumain: La Porte du Baiser, La Table du Silence et La Colonne Infinie, de 
Constantin Brâncuși, à Târgiu Jiu 
 



 
                                          Costume populare românești 
 
 
Cele șapte mari regiuni folclorice din România, sunt: 
       1. Transilvania; 
       2. Câmpiile de vest: Câmpia Mureșului Inferior, Câmpia Crișurilor (Crișul Negru, Crișul 
Alb, Crișul Repede), Câmpia Someșului inferior (Țara Oașului); 
       3. Banat, cuprinzînd Lunca Timișului și Caraș-Severin; 
       4. Țara Românească, cuprinzînd Oltenia și Muntenia; 
       5. Zona Dunării inferioare, cuprinzînd Bărăganul, Dobrogea și sudul Moldovei; 
       6. Moldova, inclusiv Basarabia, Bucovina și Transnistria; 
       7. Românii din Peninsula Balcanică, care la rândul lor se împart în 4 subgrupe: 
          -Daco-românii de-a lungul granițelor românești: Cadrilater (Bulgaria), Timoc (nord-
vestul Bulgariei și estul Serbiei), Voivodina/Banatul sârbesc și în Ucraina (mai ales în 
regiunile Cernăuți și Odesa); 
         -Istroromânii din Istria, Croația; 
         -Macedoromânii (sau „aromânii”) din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia; 
         - Meglenoromânii din Grecia și Macedonia. 
         Confecționarea costumului popular românesc a pornit de la materii prime produse în 
gospodăriile țăranilor dar a evoluat odată cu trecerea timpului, reprezentând azi o adevărata 
măiestrie atât în obținerea și decorarea țesăturilor cât și a broderiilor. Portul popular are 
aceeași structură pe tot teritoriul țării dar se deosebește de la o regiune la alta prin amănunte 
cum ar fi croiala, forma și culoarea.  
                                                                   *                                                          
        Les sept principales régions folkloriques roumaines sont: 
        1. Transylvanie; 
        2. Plaines occidentales: Plaine inférieure de Mureş,  Plaine de Crişul Negru, Crişul Alb, 
Crişul Repede, Plaine inférieure de Someș (Pays d'Oaș); 
        3. Banat, y compris le Pré de Timiș et Caraș-Severin; 
        4. Valachie, y compris Oltenia et Muntenia; 
        5. Zone du bas Danube, y compris Bărăganul, Dobrogea et le sud de la Moldavie; 
        6. Moldavie, y compris la Bessarabie, la Bucovine et la Transnistrie; 
        7. Les Roumains de la Péninsule Balkanique, eux-mêmes divisés en 4 sous-groupes: 
       - Daco-Roumains-  le long des frontières roumaines: Cadrilater (Bulgarie), Timok (nord-
ouest de la Bulgarie et est de la Serbie), Vojvodina / Banat serbe et Ukraine (en particulier 
dans les régions de Chernivtsi et d'Odessa); 
       - Istroroumains- en Istrie, Croatie; 
       -Macédoniens (ou "Aroumains") originaires d'Albanie, de Bulgarie, de Grèce et de 
Macédoine; 
      -Méglénoromanie en Grèce et en Macédoine. 
       La fabrication du costume folklorique roumain a commencé à partir de matières 
premières produites dans les maisons paysannes, mais elle a évolué au fil du temps et 
représente aujourd'hui un véritable savoir-faire tant pour l'obtention que pour la décoration 
des tissus et de la broderie. d’une région à l’autre à travers des détails tels que la coupe, la 
forme et la couleur. 
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1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Costume_populare_rom%C3%A2ne%C8%99ti 
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2 Muzeul de Istorie și Arheologie, Tulcea; http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2018/08/frumuseti-din-tara-
mea-dobrogea.html 



 

            
           Portul popular românesc, prin varietatea conținutului său, frumusețea și bogăția 
cromaticii și motivistica pieselor componente, constituie o parte importantă a artei populare 
românești. 
          Păpușile folclorice sunt figurine ce reproduc fidel porturile populare din toate zonele 
țării, realizate manual, la scară miniaturală (țesături, broderii, accesorii, picturi etc.)  
          Ele reprezintă aspecte din viața cotidiană a satului românesc și ilustrează atât portul 
autentic, cât și specificul unor obiceiuri și îndeletniciri caracteristice zonelor respective. 
          Păpușile folclorice au fost realizate înainte de anul 1989, de Cooperativa 
Meșteșugărească- "Arta Crișanei" Oradea. 
                                                                * 
            Le port folklorique roumain, par la variété de son contenu, la beauté et la richesse du 
chromatique et du motif des éléments qui le composent, constitue une partie importante de l’art 
populaire roumain. 
           Les poupées folkloriques sont des figurines qui se reproduisent fidèlement les ports populaires 
de toutes les régions du pays, réalisées manuellement,  à l’échelle miniature (tissus, broderies, 
accessoires, peintures, etc.). 
            Les poupées folkloriques représentent des aspects de la vie quotidienne du village roumain et 
illustrent à la fois le port authentique et les spécificités des coutumes et des occupations 
caractéristiques des régions respectives. 
Les poupées folkloriques ont été fabriquées avant 1989 par la coopérative d'artisanat - "L`Art  de 
Crișana" Oradea. 
 
 



 

Păpuși- figurine în costume populare, din diverse țări ale lumii/ Des 
poupées - figurines en costumes populaires de divers pays du monde 
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3 Muzeul de istorie și arheologie Tulcea 



 
             Surse- Blog-ul clasei- "Caleidoscop educațional": 

http://cristeanicoletaifrim.blogspot.com/2018/11/proiecte-etwinning-scolar-2018-2019.html 


