
 
 
 
 
Dragii noştri, 
 
 
 
După cum ştiţi, s-au încheiat primele ediţii ale Concursului Naţional „Descoperă 
Patrimoniul Românesc”. Aţi găsit şi documentat numeroase „meserii de altădată” şi 
obiecte ale „micului patrimoniu”. Toate se bucură în prezent de o revitalizare tocmai 
prin contribuţia voastră de cercetători. Vă felicităm pentru efortul vostru! 
 
Concursul nu se opreşte aici. Vă propunem în continuare o nouă temă: „Personalităţi 
din jurul nostru”. În prima parte a anului şcolar vă invităm să descoperiţi poveştile 
impresionante ale unor personalităţi! Suntem siguri că sunt numeroase astfel de 
exemple prea puţin cunoscute.  
 
Găsiţi, prin intermediul surselor orale sau scrise, date despre viaţa şi activităţile lor şi 
despre modul pozitiv în care au influenţat comunitatea. Poate fi o persoană care a trăit 
mai demult sau una din zilele noastre. Indiferent de ocupaţia sau meseria sa, alegeţi-o 
pe cea care v-a impresionat cel mai mult. Constituie şi un model pentru voi? În ce fel? 
Alegerea voastră este foarte importantă. 
 
Iată şi câteva exemple de zone de interes din care aţi putea extrage o personalitate: 
meşteri populari, scriitori, artişti (plastici), istorici, actori, filosofi, medici, oameni de 
ştiinţă, dascăli etc. 
 
Priviţi cu spirit de observaţie dincolo de priceperea oamenilor de a-şi face meseria. Deşi 
sunt mulţi oameni cu renume în jurul nostru, la o privire mai atentă, faptele lor pot 
rămâne decisive şi valoroase doar pentru CV-uri. Este bine să vă orientaţi cercetarea 
către găsirea de oameni cu putere de exemplu, ale căror fapte sunt deja sau ar putea fi 
amintite peste ani, generaţii.  
 
Vă reamintim că patrimoniul imaterial poate să vi se pară mai greu de definit. Iată o 
definiţie: Patrimoniul imaterial este dat de totalitatea practicilor, reprezentărilor, 
expresiilor, cunoştinţelor şi abilităţilor pe care comunităţile, grupurile sau inidivizii le 
recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural.  
 
Tema „Personalităţi din jurul nostru” va plasa cercetarea voastră în rândul 
exemplelor cu valoare de patrimoniu imaterial, mai exact în categoria mai mică a 
„tezaurelor umane”. Motivaţia trebuie să fie puternică, iar modul de prezentare atent 
structurat. Astfel, veţi putea convinge şi membrii comunităţii că persoana aleasă de voi 
este o personalitate de acest fel. Nu uitaţi să specificaţi şi cum aţi putea face aceste 
exemple mai cunoscute.   
 
Ca şi până acum, folosiţi materialele auxiliare pentru redactarea şi înţelegerea 
caracteristicilor patrimoniului, în special a caracteristicilor şi tipologiei patrimoniului 
imaterial – tezaure umane (vedeţi Ghid de Patrimoniu al Micilor Cercetători, pagina 
6). 



(http://www.didactic.ro/concursuri/details/url/descopera-patrimoniul-romanesc-meserii-
de-altadata). 
 
 
Consultaţi în continuare ghidul de cercetare adaptat acestei teme. 
 
 
 

Succes! 

http://www.didactic.ro/concursuri/details/url/descopera-patrimoniul-romanesc-meserii-de-altadata
http://www.didactic.ro/concursuri/details/url/descopera-patrimoniul-romanesc-meserii-de-altadata


Ghid „Personalităţi din jurul nostru” 
 
1. Cum alegi personalitatea pe care doreşti să o prezinţi? 
 
Citeşte materialul pe care l-am pregătit pentru tine, astfel încât să înţelegi cum 
poţi găsi o personalitate. 
 
Caută apoi un exemplu care să te mulţumească. Poţi apela cu încredere la 
ajutorul familiei, prietenilor, profesorilor sau învăţătorilor. Trebuie doar să ai grijă 
ca, în final, să fie alegerea ta, nu a lor. 
 
Ţine cont de următoarele aspecte atunci când alegi să numeşti personalitatea:  
 

 să poată constitui, în special pentru tine, dar şi pentru cei din jurul tău un 
model; 

 să aibă o poveste deosebită; 

 să te atragă astfel încât să îţi facă  plăcere mai departe să te 
documentezi, să ne povesteşti. 

 
2. Cum te documentezi şi îţi organizezi datele?  
 

 Interviuri cu persoane din comunitate - Poţi discuta şi cu alte persoane 
din comunitatea ta despre cine alegi să documentezi.   

 Vizita la bibliotecă sau muzeul local - Ai grijă să-ţi iei aparatul de 
fotografiat, camera de filmat, caietul de notiţe. Ce te surprinde la povestea 
persoanei alese? Încearcă să te documentezi cât mai mult, iar apoi să 
ordonezi totul cronologic sau după importanţă. Te va interesa modul de 
implicare a persoanei în societate, însemnătatea sa pentru comunitate. Nu 
uita că această implicare nu trebuie să fie neapărat materială. Este la fel 
de valoroasă şi cea afectivă. 

 Fotografiază locurile care au legătură cu persoana aleasă de tine. 

 Documentarea poate continua la bibliotecă sau pe internet - 
Organizează datele adunate pe categorii ca să-ţi fie uşor să le prezinţi 
după aceea. Ai tot ce-ţi trebuie? Nu ezita să mergi la biblioteca din 
localitate sau să te documentezi pe internet ca să completezi proiectul cu 
informaţiile care lipsesc. Notează sursa informaţiilor tale: titlul cărţii din 
care ai citit sau adresa website-ului unde ai găsit lucruri interesante. În 
proiectul tău, ele se vor numi surse bibliografice. 

 
3. Fă-ţi prezentarea sau eseul 
 
Prezintă ordonat, clar, în cuvintele tale, informaţiile pe care le-ai aflat despre 
personalitatea propusă. Consultă încă o dată ghidul de redactare a textului 
pentru sfaturi utile. 
 



Recomandări pentru realizarea proiectului de care trebuie să ţii cont atunci 
când vei pune totul pe hârtie.  
 
a. Documentează-te: 
 

 Poţi face un material video; 

 Poţi strânge informaţii scrise: din cărţi, presă sau internet; 

 Poţi lua interviuri.  
 
b. Răspunde la câteva întrebări importante: 
 

 Date biografice; 

 Activităţi prin care persoana se remarcă sau s-a făcut remarcată; 

 Ce ştie comunitatea ta despre această persoană; 

 În ce măsură constituie un model; 

 Cum poţi contribui pentru a-i creşte vizibilitatea în rândul comunităţii tale şi 
nu numai. 

 
c. Adaugă o poveste. Poate fi, de exemplu: 
 

 Povestea comunităţii de astăzi sau din vremea în care trăia persoana 
respectivă (exerciţiu de imaginaţie). 

 
Trimite-ne proiectul tău! 
 
Înscrie proiectul pe www.didactic.ro şi urmăreşte sfaturile specialiştilor. Ai timp să 
îmbunătăţeşti proiectul şi să-l completezi până la încheierea concursului. 
 
Criterii de evaluare ale proiectului 
 
Criterii eliminatorii: 
- originalitatea proiectului (fără texte copiate), cu citarea corectă a surselor; 
- proiect în întregime realizat de tine împreună cu colegii tăi, dacă este cazul; 
- exprimare corectă, scriere cu diacritice, fără greşeli gramaticale. 
 
Criterii generale:  
- persoana aleasă are valoare de patrimoniu – tezaure umane, conform ghidului 
de Patrimoniu (adecvarea la temă);  
- calitatea documentării, valoarea informaţiei;  
- documentarea vizuală originală (film, material video); 
- organizarea/ structurarea prezentării proiectului; 
- creativitatea/ imaginaţia.  
 
Rolul profesorului sau al părintelui 
 

http://www.didactic.ro/


- te îndrumă pe tot parcursul cercetării şi documentării, legat de organizarea şi 
completitudinea proiectului (rugămintea este să nu intervină în prezentarea ta 
scrisă); 
- te însoţeşte pe teren în timpul cercetării. 
 


