
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.
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1. Despre transport. Descrie în câteva rânduri ultima ta călătorie cu un mijloc de transport, poate 
chiar pe Calea Victoriei, şi notează senzaţiile pe care le aveai în timpul mersului.

2. Despre electricitate. Cum ar fi viaţa ta fără electricitate? Dacă nu ai avea curent electric timp de o zi 
ce ai face în tot acest timp? Discută pe această temă cu colegii tăi. 

3. Despre instituţii şi funcţii noi. Priveşte în jur Piaţa Revoluţiei şi imaginează‑ţi cum stăteau lucru‑
rile înainte să se construiască aceste clădiri impunătoare. Astăzi nu mai funcţionează ca o piaţă 
publică în care oamenii să se strângă şi să comunice. Ce reguli ai impune pentru ca această funcţie 
importantă a spaţiului să fie activă? 

4. Despre comunicaţii
a. Tu prin ce mijloace comunici cu colegii tăi? 

b. Ai creat sau folosit vreodată un cod de comunicare? Poţi scrie câteva exemple mai jos?


