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Anexă la adresa IȘJ Ilfov nr.3968/04.04.2019 
 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
  

Elevi din Ilfov pentru patrimoniul cultural – 2019 este un proiect care își propune 
familiarizarea unui grup de elevi din judeţul Ilfov cu valorile patrimoniului cultural local  şi cu patrimoniul 
UNESCO România. Proiectul este propus de Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior/ Şcoala de la Piscu 
(ONG cu experienţă de 11 ani în proiecte de promovara a patrimoniului cultural din România în context 
educaţional şi 5 ani de proiecte similare celui propus, în gimnazii şi licee din Bucureşti, Ploieşti, Braşov, 
Suceava, Iaşi, Alba Iulia, Cluj, Timişoara), în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.  
 

I. Grupul ţintă:  
 

 Elevi (cls. VI-VII) din 15 unități de învățământ gimnazial şi liceal din judeţul Ilfov: Mogoşoaia, 
Buftea, Snagov, Brăneşti, Chitila, Ciolpani, Moara Vlăsiei, Periş, Gruiu, Pantelimon, Dobroeşti, 
Măgurele, Afumaţi, Ciorogârla, Jilava 

 Nr.elevi: 15 X 100/școală – 1500  
 

II. Acţiunile proiectului:  
 

1. Ziua Patrimoniului Cultural în şcoala mea – propunem realizarea unui seminar cu proiecţie video 
despre patrimoniul cultural UNESCO din Romania si patrimoniul local şi ateliere de meşteşug: 
olărit, fierărie, linogravură. Durată: 3 ore – 1 oră seminar, 3 ore ateliere (în paralel); 

2. În echipă pentru patrimoniul cultural – în fiecare şcoală se va alcătui câte o echipă formată 
din 10 elevi şi un cadru didactic (indiferent de specialitate). Copiii vor aprofunda tema 
patrimoniului local şi a patrimoniului UNESCO din România pe baza următoarelor materiale 
educaţionale: broşura Patrimoniul UNESCO din România şi Patrimoniul Cultural Judeţul Ilfov, 
care vor fi puse la dispoziţie pentru fiecare elev din echipă. De asemenea echipa va veni cu o 
propunere de proiect de punere în valoare a unui obiectiv de patrimoniu cultural din 
localitate. Fiecare echipă va lucra pe baza unui formular prestabilit;  

3. Concurs Elevi din Ilfov pentru patrimoniul cultural. Concursul va avea loc în fiecare şcoală. 
Va fi o lucrare scrisă cu parte de întrebări tip grilă şi parte de eseu. Se vor evalua lucrările dar 
şi proiectul de grup. Primele 3 echipe împreună cu profesorii coordonatori vor fi premiaţi cu 
o excursie de 2 zile, gratuită, la Horezu. Se vor vizita obiectivele UNESCO – mănăstirea Hurezi 
şi satul Olari, dar şi alte obiective aflate pe traseu (Culele de la Măldăreşti): 

4. Caiet de proiect  - se va realiza de către Asociație, cca.80 de pagini, format 22X22, tiraj 500 
buc. Caietul va fi distribuit la scolile participante, prin I.S.J Ilfov şi la parteneri, acolo unde 
consideră finanţatorul.  

 
III. Etape de parcurs cu sprijinul ISJ Ilfov și cu sprijinul școlilor beneficiare: 

 
1. Recomandarea directă a proiectului către școlile participante cu desemnarea unui profesor 

responsabil de proiect (oferirea contactelor profesorilor responsabili pentru facilitarea 
comunicării– telefon și adresă mail); 

2. Formarea de către profesorul responsabil a echipei de elevi (echipa mică de 10) care vor 
participa, ca reprezentanți ai școlii la concursul de patrimoniu; 

3. Recepționarea materialelor educaționale pentru echipa mica. Materialele vor fi trimise prin 
currier sau prin înmânare directă, la adresa școlii pe numele profesorului responsabil sau vor 
fi accesibile la sediul ISJ Ilfov cu anunțarea telefonică a profesorului responsabil; 
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