
Lecţiile patrimoniului este un demers al unui grup divers de actori culturali (specialiști în arhitectură și spaţiu construit, curriculum, istoria artei, teoria educaţiei, educaţie 
culturală, educaţie muzeală și management cultural) care dezvoltă instrumente inovatoare pentru promovarea valorii patrimoniului material din zona Piaţa Revoluţiei din 
București ca suport pentru exprimarea și sensibilizarea culturală a copiilor și tinerilor, în colaborare cu școli și cadre didactice din București. Lecţiile patrimoniului este 
o iniţiativă asociată platformei Susţine cultura în educaţie.
PROMOTOR: Asociaţia MetruCub — resurse pentru cultură. PARTENERI: Centrul pentru Educaţie și Formare Sintagma, Asociaţia De-a arhitectura, Asociaţia Da’DeCe, 
Muzeul Naţional de Artă al României. PARTENERI ASOCIAŢI: Muzeul Municipiului București, Filarmonica „George Enescu”.
Proiectul cultural Lecţiile patrimoniului este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu 
este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Matematică

Formular elevi 2 A

Elemente de organizare a datelor – Activităţi culturale în 
Piaţa Revoluţiei

AUTORI: Claudia Pamfil, Vera Marin — Asociaţia De‑a arhitectura

Observaţi spaţiul Pieţei Revoluţiei în care vă aflaţi, studiind şi planul de mai jos. Discutaţi cu colegii 
asupra datelor pe care urmează să le notaţi şi, în funcţie de ce puteţi observa şi de ideile proprii, com‑
pletaţi‑le cu alte date pe care le identificaţi ca fiind necesare pentru surprinderea caracteristicilor Pieţei 
Revoluţiei. Puteţi documenta culegerea datelor şi cu fotografii.

1. Identificaţi clădirile şi descrieţi activităţile care se petrec în ele:
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2. Enumeraţi căile de circulaţie auto şi notaţi numărul autoturismelor dintr‑un interval de timp limitat 
(60 min):

3. Identificaţi liniile de transport în comun şi notaţi frecvenţa de funcţionare observată (în 60 min):

4. Identificaţi tipurile de vegetaţie şi poziţionaţi‑le pe plan. Faceţi o scurtă descriere a acestora şi 
a modului în care contribuie la spaţiul urban:

5. Notaţi numărul pietonilor într‑un interval de timp limitat (60 min), activităţile acestora şi eventuale 
preferinţe ale acestora pentru anumite tipare de mişcare (în funcţie de vârstă, grup sau sub cultură 
socială, sau alte criterii ce pot fi identificate după aspect sau atitudine – de ex. turişti, locuitori din 
zonă, rockeri, hipsteri etc.):

6. Alcătuiţi o scurtă analiză senzorială a zonei, observând‑o din diverse puncte. După ce discutaţi cu 
colegii şi surprindeţi ce a observat fiecare, notaţi mai jos descrierea următoarelor elemente:elemen‑
tele acestei faţade:

Culori
Forme predominante
Limite vizuale (bariere de vizibilitate)
Sunete
Mirosuri


