
 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                            

Patrimoniu cultural și reciclare 

Activitatea educațională „Promovarea patrimoniului cultural/ Mărțișorul” a durat 3 ore ,a fost 

desfășurată la clasa a X-a A,profil   Protecția Mediului, și integrată în cadrul Concursului Național 

„EcoProvocarea ”, dar și în cadrul proiectului eTwinning ERASMUS+   

” YOUTH FOR CULTURE 2018” https://live.etwinning.net/events/event/46866  . 

Activitatea educațională cu caracter transcurricular  a avut drept  invitați :colaboratori 

referenți,etnologi de la Casa de Culură „Ion Luca Caragiale” din Ploiești,profesori de diferite 

discipline și părinți .  

https://drive.google.com/open?id=1ZoyKGYS_N1nSquxEm9KpvQjl2Xsv-2hQ 

 

Activitatea s-a desfășurat astfel:  

1.La intrare,invitaților li s-a oferit câte un Mărțișor, însoțit de felicitări,toate  realizate  din materiale 

naturale ( petale de flori,lemn,coji legume,tulpini)  de către elevii înșiși. 

2.După un scurt brainstorming pornind de la întrebarea „CE ÎNȚELEGEȚI PRIN CULTURĂ?”, 

profesorul a utilizat  materialele video anexate,ce au exploatat bibliografia pusă la dispoziție de către 

Comisia Europeană https://edoc.coe.int/en/cultural-heritage/6551-cultural-heritage-and-cultural-

diversity-lessons-a-handbook-for-teacher.html  , https://europa.eu/cultural-heritage/about_en 

,lucrările clasice dedicate Sărbătorilor și tradițiilor românești ale lui Simion Florea Marian , ale 

Narcisei Știucă , texte selectate din „Omul și Sacrul” ,de R.Caillois,„Întrebările vieții” de Fernando 

Savater,”Sacru și profan” de Mircea Eliade. 

Elevilor și profesorilor li s-a prezentat un film pe tema Patrimoniului cultural- Forme TANGIBILE- 

INTANGIBILE- NATURALE și DIGITALE. 

2.Ulterior, au fost prezentate și ilustrate ELEMENTELE CULTURII- Simboluri- Limba- Valorile 

și Normele. 

3.Elevii au fost implicați într-un exercițiu specific educației nonformale  pe tema  Comunicării 

interculturale, „Planeta Albatross” (  exercițiu deprins din  cursul Erasmus+,Germania ,octombrie 
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2017 ”Living Diversity,Solving Conflicts and Buildining an INCLUSIVE EUROPE”) 

https://drive.google.com/file/d/17MpyrfYviLuzSTg16eXsedNPlnM-2zxJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1ENuLi3wLzix5IWh9DTiJsI_l-oC81i9B 

Elevii au înțeles importanța reflectării la Stereotipuri culturale ,la judecățile biasate,la simboluri 

culturale,la tentația de a judeca după „aparențele” dictate de apartenența la cultura de origine..Au 

înțeles că stereotipurile culturale nu sunt rele în sine,că sunt „scurtături ale gândirii”, că devin 

distructive abia atunci când se interpun în calea împlinirii personale / profesionale a unor 

grupuri sociale/ comunități ,când , în fapt ,conduc la excluziunea socială a unor membri ai 

comunității mari( concluzia cursului parcurs de profesorul organizator „ Predau diversitate și 

elevilor le place”, organizat de către CJI București ) 

 

4.A fost introdusă tradiția Mărțișorului românesc, ca  formă tangibilă a patrimoniului cultural , în 

context european( istoric, legende, tradiții  protositorice geto-dace, influențe creștine,elemente 

comune întâlnite  la popoarele vecine-BULGARI,ALABANEZI,MACEDONENI, 

GRECI),subliniindu-se valoarea universală a ptrimoniului național, din momentul recunoașterii 

tradiției în Calendarul UNESCO http://www.business-review.eu/news/unesco-adds-martisor-to-its-

intangible-cultural-heritage-of-humanity-list-153930  

La finele primei părți ,elevilor și profesorilor li s-au distribuit chestionare pe tema Patrimoniului 

cultural- Mărțișorul (celor fără acces la Internet) ,celorlalți li s-a administrat testul online ,folosind 

aplicația KAHOOT:  

 https://create.kahoot.it/details/parimoniu-cultural-romanesc/fc707719-b641-4c75-8423-

46ec756e68d0 

https://drive.google.com/open?id=1DmonNxE1zwtBCwa2Q3bLDNvuPVEw1eFL  

A DOUA PARTE A ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE a avut forma unui Atelier de creație de 

Mărțișoare, unde coordonatori ne-au fost invitații de la CASA DE CULTURĂ „Ion Luca Caragiale 

” Ploiești: director Luminița AVRAM &  referent Ștefania POPIȘTEANU . 

Elevii au învățat să creeze/ confecționeze mărțișoare ,folosind MATERIALE RECICLABILE  ( 

obiecte vestimentare mai vechi,accesorii ,perle, organza,mătase,piele,dantelă,nasturi, ațe de diferite 

culori, la care au adăugat șnurul alb- roșu. 

Ulterior, mărțișoarele –broșe au fost dăruite  mamelor/doamnelor, în cadrul unei Campanii 

stradale de primăvară ad-hoc. 

https://drive.google.com/open?id=100PvY6NBVfCzxYOBRqTD96rfu64I70Kr  

https://animoto.com/play/eImnC1XQE100AW0vAVJPog   

https://youtu.be/IhAOW_K6bI8 
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De asemenea, a fost organizat un minitârg, unde mărțișoarele au fost vândute,iar sumele 

colectate au fost donate  beneficiarilor din cadrul proiectului de caritate „Masa 

săracilor”,Biserica „Sf. Bunavestire” Ploiești.  

 

 

 

 


