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1. Metodologie

Prezentul studiu a fost realizat ca parte a proiectului 
PATRIMONIU 100. Patrimoniu pentru următorul secol, 
co‑finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Principalele obiective al studiului au vizat identificarea 
situației actuale cu privire la informațiile despre patrimoniul 
cultural oferite în cadrul școliilor și identificarea principalelor 
metode pe care cadrele didactice le găsesc utile cu privire 
la prezentarea către elevi, în viitor, a informațiilor despre 
patrimoniul cultural.

Obiectivele specifice ale studiului:

1. Idenficarea percepției cadrelor didactice cu privire la 
importanța sau relevanța informațiilor despre patrimoniul 
cultural în curricula școlară. 

2. Identificarea principalelor instrumente prin care profesorii 
consideră că ar fi cel mai potrivit să transmită elevilor 
informații despre patrimoniul cultural. 

3. Idenficarea frecvenței cu care cadrele didactice oferă 
informații elevilor despre patrimoniul cultural.

1.1 Colectarea datelor

Eșantionul studiului a fost format din cadre didactice care 
susțin ore la instituții de învățământ preuniversitare. În general, 
au fost selectate cadre didactice care predau ore de istorie, limba 
română, limbi străine, arte, religie, geografie, cultură civică sau 
științe socio‑umane.

Datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar 
online, care a conținut atât întrebări închise, cât și întrebări 
deschise. Chestionarul a fost autoaplicat, completarea lui a durat 
în medie 10 minute și a fost furnizat către cadrele didactice 
vizate prin intermediul platformei online Google Forms. Perioada 
de colectare a datelor a fost cuprinsă între lunile iulie‑septembrie 
2019 și au fost colectate în total 36 de răspunsuri.



 3

1.2 Analiza și interpretarea datelor

1.2.1 Descrierea profilului respondenților

Majoritatea cadrelor didactice care au participat la studiu au o 
vechime mai mare de 10 ani în învățământ. Așadar, majoritatea 
respondenților au experiență în activitatea de predare și de 
înțelegere a sistemului educațional, dar și a tinerilor care sunt în 
procesul de formare. Din punctul de vedere al materiei de studiu / 
curriculei, cele mai multe cadre didactice predau limba și literatura 
română, istorie, limbi străine (engleză, franceză sau rusă) și arte 
vizuale / plastice. Mai mult de jumătate dintre profesorii care au 
răspuns studiului nostru sunt în prezent și diriginți (22 din 36).

1.2.2 Patrimoniul cultural în contextul educațional

Cei mai mulți profesori dintre cei care au răspuns studiului 
nostru, adică 32 din 36, au menționat că în timpul orelor de curs, 
în cadrul curriculei, au prezentat, cel puțin o dată, informații 
legate de patrimoniu cultural. De asemenea, majoritatea, 
atât dintre cei care au prezentat, dar și  dintre cei care nu au 
prezentat informații despre patrimoniu cultural elevilor până 
în prezent, au menționat că ar fi interesați ca pe viitor să ofere 
elevilor mai multe informații despre patrimoniul cultural. 

În legătură cu principalele surse sau mijloace prin care elevii 
ar trebui să învețe cel mai mult despre patrimoniul cultural, cei 
mai mulți profesori (35) consideră că școala ar trebui să fie sursa 
care oferă preponderent informații despre patrimoniul cultural. 
Un număr de 25 de profesori sunt de părere că elevii ar trebui să 
învețe preponderant despre patrimoniul cultural de pe internet, 
din site‑uri dedicate (manual, video, material educative etc), 

Între 2 și 5 ani
5 răspunsuri

Între 6 și 10 ani
3 răspunsuri

Peste 10 ani
28 răspunsuri
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iar 23 dintre profesori sunt de părere că familia ar trebui să fie 
principala sursă de unde elevi învață despre patrimoniul cultural.

 a Din punctul dvs. de vedere, de unde ar trebui elevii să învețe 
preponderent despre patrimoniul cultural? (au fost luate în 
considerare răspunsurile Da pentru fiecare întrebare în parte)

Întrebați despre opinia lor cu privire la necesitatea / utilitatea 
introducerii în curriculă a unor ore dedicate, în cadrul cărora elevii 
să învețe despre importanța și valoarea patrimoniului cultural, 
cei mai mulți profesori (30 din 36) consideră că ar fi utilă și 
necesară o astfel de inițiativă. Doar 4 respondenți nu găsesc utilă 
introducerea de ore speciale în curriculă, iar 1 respondent a notat 
că deja existe ore în curriculă (în cazul școlilor cu profil artistic). 

Pentru cazurile în care profesorii au menționat că nu este 
necesară sau utilă introducerea în curriculă a unor ore dedicate 
pentru patrimoniul cultural, am rugat resondenții să menționeze 
care sunt principalele motive pentru care ei consideră acest 
lucru. Mai jos sunt prezentate motivele, așa cum au fost notate 
de către respondenți. Cei mai mulți profesori dintre cei care nu 
consideră utilă o astfel de inițiativă sunt de părere că programa 
școlară este mult prea aglomerată și că de fapt ar fi mai degrabă 
utilă o reformă a sistemului educațional, care să restructureze 
programa școlară pe de‑a‑ntregul.

De la școală

Din proiecte

De pe internet, din site-uri dedicate 
(manuale, video, materiale educative etc.)

Din familie

De la televizor

De la prieteni

Din călătorii, excursii tematice / tabere de studio

35 răspunsuri

25 răspunsuri

23 răspunsuri

15 răspunsuri

4 răspunsuri

2 răspunsuri

1 răspuns
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• Pentru că ar putea învăța în cadrul orelor de dirigenție, 
istorie, geografie ș.a. 

• Programa școlară este deja foarte încărcată.

• Supraîncărcarea programului. Dirigintele poate realiza 
activități de acest tip, fără a fi necesară o oră în plus.

• Pentru că programa elevilor este supraîncărcată, iar 
elevii sunt deja plictisiți. În plus, au deja un număr 
mare de ore pe săptămână și o nouă disciplină le 
va supraîncărca programul. Pentru o nouă abordare 
în educație este nevoie de o schimbare radicală a 
sistemului, nu de supraaglomerare.

În legătură cu materiile școlare pe care profesorii le consideră 
ca fiind cele mai potrivite pentru a furniza informații despre 
patrimoniul cultural, cel mai des menționate au fost orele de 
istorie, orele de arte plastice, lucru manual sau creație și orele 
de dirigenție. În afara acestor ore care există deja iîn programa 
școlară, o mare parte dintre profesori consideră, totuși, că aceste 
informații trebuie incluse mai degrabă în rândul altor activități, 
în special cele extrașcolare sau extracuriculare, cum ar fi, de 
exemplu, Școala altfel, tabere etc; în cadrul orelor opționale sau 
în cadrul unor activități transdisciplinare. 

Raportat la numărul de ore pe care profesorii le consideră 
necesare pentru informații ce privesc patrimoniul cultural, 
cei mai mulți consideră că 1 oră pe săptămână din economia 
curriculei școlare este suficientă. O un alt număr semnificativ de 
cadre didactice consideră că este suficient să fie oferite aceste 
informații 2‑3 ore la interval semestrial sau trimestrial.

1.2.3 Activități școlare și extracurriculare

Cei mai mulți profesori, 32 din 36 au declarat că au realizat 
activități extrașcolare și extracurrilculare cu elevii în ultimul an. 

Mai jos sunt prezentate o parte dintre activitățile pe care le‑au 
desfășurat profesorii cu elevii:
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 a Ce fel de activități extra-curriculare au desfășurat cu elevii 
în ultimul an școlar?

• Lecții de arta actorului, Tai Chi, pictură pe sticlă.

• Vizita la Muzeul Național de Artă.

• Școala Noastră trecut, prezent si viitor, Ziua Eroilor etc.

• Excursii tematice, spectacole, voluntariat, expoziție  
hand made.

• Activități caritabile, activități ecologice în parteneriat cu 
Asociația Sf. Ana, Accent și Fundația Noi Orizonturi.

• Teatru, film proiecte de patrimoniu, fotografie.

• Proiecte europene Erasmus, festival de teatru,  
excursii tematice, voluntariat.

• Realizarea unei piese de teatru.

• Ateliere de teatru forum, educație prin teatru și  
tehnici dramatice.

• Excursii de documentare. 

• Derulez cu elevii, în cadrul programului Școala altfel, un 
proiect pentru realizarea unui album (pe suport electronic) 
cu monumetele de arhitectură medievală si modernă ale 
municipiului.

• Brancuși – spirit și creație,  
Arta oratorică – puterea cuvântului.

• Concursuri, workshop-uri.

• Vizite, jocuri, învățare prin metode nonformale.

• Atelier de creație, excursie școlară, vizită la muzeu.

• Excursii tematice, prezentări Powerpoint.

• Activități de valorificare a patrimoniului cultural universal,  
de promovare a lecturii etc.

• Disciplina opțională Idei verzi pentru o planetă albastră.

• Dezbateri și oratorie, participare conferințe.
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• Tabere, excursii, vizite la muzee (de istorie, artă, istorie 
naturală, muzee de sit), mănăstiri (Dobrogea, Nordul 
Moldovei) și monumente.

• Atelier de reconstituire istorică, atelier de studiere a 
Holocaustului pe înțelesul copiilor; vizite la Muzeul Național 
de Istorie a României.

• Tabără în Bucovina, realizarea de proiecte despre palatele  
din București.

Așa cum am menționat mai sus, majoritatea profesorilor sunt 
și diriginți la o clasă de elevi. Pentru a înțelege mai bine care 
sunt principalele activități pe care elevii le fac la ora de dirigenție 
și pentru a cunoaște în ce măsură anumite tipuri de activități 
pot fi pliate sau pot cuprinde și activități legate de cunoașterea 
patrimoniului cultural, am rugat cadrele didactice să ne descrie 
o serie de activități pe care le desfășoară cu elevii în cadrul 
orelor de dirigenție. Așa cum putem observa din prezentarea 
de mai jos, puține activități din cadrul orelor de dirigenție și în 
puține cazuri sunt legate direct de aflarea de informații despre 
patrimoniul cultural. Însă, remarcăm că, totuși, o parte dintre 
profesori au considerat că ora de dirigenție ar fi potrivită pentru 
ca elevii să învețe despre patrimoniu. 

Putem considera că aceste ore de dirigenție ar putea îngloba 
pe viitor și o serie de prezentări sau discuții cu elevii despre 
patrimoniu, cel puțin câteva ore pe semestru sau trimestru 
școlar. Ar fi o posibilitate pentru elevi de a afla informații noi, dar 
ar fi o oportunitate și pentru cadrele didactice de a‑și diversifica 
activitățile din cadrul orelor de dirigenție.

• Aspecte ce țin de dezvoltarea personală și de 
managementul clasei.

• Absențe, situația școlară, probleme organizatorice.

• Dezvoltarea personală, carieră.

• Tradiții și obiceiuri locale, familia, orientare școlară și profesională.

• Rezolvarea conflictelor, violență, educație estetică.



8

• Discriminare, toleranță, timp liber, probleme disciplinare etc.

• Dezvoltare personală, orientare în carieră, teambuilding,  
story telling, jocuri de rol, energizer.

• Temele impuse, în mod obligatoriu, prin programă.

• Gestionarea timpului, motivația învățării, anturajul.

• Dezvoltare personală, anti-bullying, discriminare, viitor.

• Activități de cunoaștere și autocunoaștere, de dezvoltare 
personala, de popularizare a unor evenimente culturale, 
lecturi diverse, ecologie.

• Teme privitoare la comunicare, planificarea carierei, 
dezvoltare personală etc.

• Lecții legate de implicarea în societate, respectarea regulilor 
și dezvoltare personală.

• Integrare, toleranță, interculturalitate, patrimoniu (material, 
imaterial), Ziua Școlii Centrale, managementul stresului, 
activități alternative de petrecere a timpului liber etc.

• Comunicare eficientă, agresivitate fizică și verbală în mediul 
școlar, influența anturajului.

• Cum să învețe eficient, cum să își gestioneze timpul.

• Managementul conflictelor, codul bunelor maniere, 
valorificarea patrimoniului național.

1.2.4 Instrumente și metode de prezentare a informațiilor 
despre patrimoniul cultural în rândul elevilor

În cadrul acestei secțiuni vom prezenta care sunt cele mai 
potrivite instrumente, din perspectiva profesorilor, pentru a le 
impărtăși elevilor informații despre patrimoniul cultural și care 
sunt principalele mijloace pe care ei le consideră cele mai utile  
în acest sens.

Cei mai mulți profesori sunt de părere că vizitarea obiectivelor 
de patrimoniu este cel mai potrivit context pentru a prezenta elevilor 
patrimoniul cultural. Legat însă de prezentări ce sunt posibile la 
clasă, cei mai mulți profesori sunt de părere că materialele de 
tip film / videoclip, prezentări de tipul celor Powerpoint sau  
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cu ajutorul unui manual digital ar fi cele mai potrivite metode de 
a oferi informații elevilor. 

Din punct de vedere al conținutului acestor instrumente, cei 
mai mulți profesori sunt de părere că acestea ar trebui să conțină 
poze, link‑uri web, hărți, exerciții practice, glosar de termeni, 
sugestii de teme și, pe ultimul loc, scheme. Așadar, profesorii sunt 
de părere cele mai utile instrumente trebuie să fie construite pe 
conținut vizual (audio, foto, video etc.) și link-uri care fac trimitere 
către informații care sunt disponibile și accesibile prin internet.

Raportat la maniera în care profesorii doresc să aibă acces 
la un suport de predare/ informare despre patrimoniul cultural, 
mai mult de jumătate dintre profesori ar prefera materiale sub 
formă de prezentare Powerpoint (.ppt), un sfert dintre profesori 
ar prefera mai degrabă un suport în format electronic, dar cu 
conținut editabil (de ex: documente word), iar cei mai puțini 
profesori preferă materiale în format print, pe hârtie.

Pentru a identifica principalele metode prin care profesorii ar 
dori să fie instruiți ei înșiși, i‑am rugat să ierarhizeze metodele 
pe care le găsesc ca fiind cele mai utile și eficiente. Pentru cei 
mai mulți dintre profesori, ar fi de ajutor să aibă la dispoziție un 
manual al profesorului, care să îi ajute pentru prezentările pe 
care le fac elevilor. Pentru un sfert dintre profesori, cel mai util ar 
fi să participe ei înainte la un workshop de pregătire sau la un 
curs de pregătire cu specialiști în patrimoniu.

Prin vizitarea de obiective de patrimoniu alături de elevi

Printr-o prezentare electronică de tip tutorial

Printr-un material de tip videoclip / filmulețe

Printr-o prezentare de tip Powerpoint

Cu ajutorul unui manual digital

Sesiuni deschise de discuții la clasă

32 răspunsuri

24 răspunsuri

24 răspunsuri

21 răspunsuri

17 răspunsuri

17 răspunsuri
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2. Concluzii și recomandări

Proiectul Patrimoniu100. Patrimoniu pentru următorul 
secol are, în etapa actuală, ca obiective specifice realizarea unui 
modul educațional pentru profesorii de gimnaziu și liceu (istorie, 
arte plastice, profesori diriginți) și realizarea unei secțiuni cu 
resurse educaționale open source pe website‑ul patrimoniu100.ro.

Materialele edicaționale, respectiv un caiet de lucru pentru 
elevi și tutoriale video, vor fi realizate în conformitate cu 
rezultatele cercetării de față. 

Conținutul caietului de lucru, metodologia și tutorialele video 
vor fi adaptate conform răspunsurilor primite de la participanții la 
studiu, fără a pierde din vedere scopul acestora, de a contribui la 
crearea unui nou tip de interacțiune între elevi și patrimoniul cultural.

Suportul de informații oferit cadrelor didactice și, implicit, elevilor, 
va fi accesibil online. Pe website‑ul proiectului va fi creată o secțiune 
dedicată resurselor pentru activități didactice în școli (nivel de 
gimnaziu și liceu), într‑un limbaj adaptat pentru ne‑specialiști.

Să am la dispoziție un manual al profesorului care să mă ajute

Să mă documentez singur de pe internet

Să particip înainte la un workshop

Să particip la un curs cu specialiști înainte

Să particip la un grup de lucru cu specialiști și alți profesori

12 răspunsuri

9 răspunsuri

8 răspunsuri

5 răspunsuri

2 răspunsuri

http://patrimoniu100.ro

