Comoară patrimoniu cultural [1]
Tema Activităţii:
Community
Diversity
Domeniul de învăţare:
Active Citizenship
Metoda educaţională:
Individual work
Presentation
Materiale necesare: foi de flipchart, markere, prezentare PPT.
Durata activității: 45 minute
Scopul acestei activități este de a ajuta participanți să înțeleagă ce este patrimoniul cultural și să identifice elemente ale
patrimoniului cultural din comunitatea lor.
Pregătirea activității: vor fi întrebați participanții ce comori pot identifica în comunitate lor. Se aduna răspunsurile
participanților pe o foaie de flipchart. Se introduce conceptul de patrimoniu ca și o comoară a unei comunități și se
întreabă participanții ce din ceea ce au listat ei ar putea să reprezinte patrimoniu cultural. După ce participanții identifică
ce din cele listate ar putea fi elemente de patrimoniu cultural, facilitatorul confirmă sau redefinește și prezintă informațiile
de pe prezentare power point sau din anexa de mai jos. Pentru a face prezentarea cât mai interesantă folosiți fotografii sau
cereți Prezenarea PPT (Comori ale comunității) de la mentorul vostru IMPACT.
Facilitarea activității: participanții se vor împărți pe 3-4 grupe și au la dispoziție 10-15 de minute să identifice cel puțin 3
elemente din fiecare categorie de partimoniu cultural din comunitatea lor: patrimoniu cultural material (mobil și imobil) și
patrimonul cultural imaterial. După ce au finalizat, vor veni și vor prezenta pentru celelalte grupe ceea ce au identificat.
Facilitatorul verifică înțelegerea participanților, și va aduce completări acolo unde este nevoie.
Nota facilitatorului: dacă participanții sunt din mai multe comunități atunci pot fi grupați pe comunitățile din care provin.
Obiective de învăţare:
C- Să definească ce este patrimoniul cultural;
A- Să identifice elemente de patrimoniu cultural din comunitate lor;
A- Să explice importanță păstrării/conservării patrimoniului cultural din comunitatea lor;
Competenţe IMPACT:
Others
Competenţe Cheie Europene:
Communication in the mother tongue
Cultural awareness and expression
Valori:
Perspective
Appreciation of beauty&excellence
Materiale necesare:
minimum resources
Număr de participanţi:
fewer than 12
12 - 20
more than 20

Vârsta participanţilor:
between 10 - 13
between 14 - 19
older than 20
Durata:
30 - 60 minutes
Source:
Activitate dezvoltată de Natalia Corlean, Codrina Anghel, Maria Butyka
Limba activitatii:
Romanian
Rating:
0
No votes yet
Activităţi Şcoala Altfel:
Other Activities
Anexe:
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