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ARgUMENT
Educa]ia prin patrimoniu nu este nicidecum ceva nou. Pân` la 

un timp, acest tip de temelie sufleteasc` se realiza în familie, în 

comunitate, în vremuri în care comunit`]ile î[i cuno[teau [i î[i 

pre]uiau valorile, era o transmitere vie [i fireasc`, dincolo de orice 

scenariu educativ. Însu[i cuvântul patrimoniu con]ine în etimologia 

sa ideea de mo[tenire. Din p`cate, acest tip de perpetuare natural` 

se g`se[te din ce în ce mai rar la noi. 

În România s-a f`cut [i se mai face educa]ie prin patrimoniu, acolo 

unde cei care se îngrijesc de instruirea copiilor au con[tiin]a valo-

rilor reale. Când e[ti însufle]it de frumuse]ea [i bog`]ia patrimoni-

ului, dorin]a de a insufla aceast` pasiune copiilor este irezistibil`. 

În lucrarea de fa]`, nu suntem pe pozi]ia olarului care crede c` a 

descoperit roata. Totu[i, cei care practic` ast`zi la noi educa]ia prin 

patrimoniu sunt prea pu]ini, iar contextul social prea defavorabil 

conserv`rii [i promov`rii bog`]iilor noastre spirituale. Presiunea 

unor activit`]i facile [i lipsite de valoare este foarte mare iar timpul 

alocat în general copiilor în familie, prea scurt. Prea pu]ine dintre 

muzeele [i monumentele noastre au îndrum`tori specializa]i [i 

programe dedicate copiilor. Prea pu]ine [coli desf`[oar` astfel de 

ac]iuni. În comunit`]ile rurale, unde patrimoniul imaterial se per-

petua firesc, genera]iile tinere nu mai dau aten]ie obiceiurilor vechi, 

îndreptându-se tot mai mult c`tre modele str`ine de identitatea lor, 

c`tre urbanul anonim.  
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Înv`]`mântul românesc se afl`, de ani buni, într-un anevoios pro-

ces de reconfigurare, modernizare, aducere la standarde europene. 

În ]`rile Europei Occidentale, lucrul cu copiii în zona patrimoniului 

este demult un fapt comun. Acolo, muzeele [i monumentele sunt 

adesea pline de copii. Se va ajunge probabil [i în România la o 

astfel de viziune în viitor. Totu[i, timpul ne este potrivnic [i fiecare 

copil câ[tigat pentru patrimoniu este important. Atunci când 

îndrum`torii au un discurs [i propuneri de activit`]i adecvate, 

copiii r`spund cu entuziasm. Î[i doresc astfel de activit`]i f`r` s` 

în]eleag` prea bine de ce. Copiii rezoneaz` în mod natural la fru-

mos. Pur [i simplu le place [i aceast` afec]iune spontan` are pentru 

ei un sens profund. Este fundamentul aprecierii [i ata[amentului 

matur, capabil s` duc` mai departe valorile locale.

În lipsa unor politici coerente de considerare a patrimoniului ca 

factor educativ la copii, poten]ialul lui r`mâne prea pu]in valo-

rificat. Pe ici pe colo, organiza]ii independente sau îndrum`tori 

entuzia[ti realizeaz`, când [i când, proiecte de explorare [i aducere 

a patrimoniului în aten]ia copiilor. Vom prezenta în continuare 

câteva astfel de ini]iative, în dorin]a de a încuraja cât mai mul]i 

p`rin]i, îndrum`tori [i ONG-uri, s` împ`rt`[asc` celor mici din 

acest` mare comoar`. Ne gândim, pe de-o parte, la o promovare a 

patrimoniului în general, adresat` tuturor [i întins` de la un hotar 

la altul al ]`rii, dar [i la valorificarea educativ` a patrimoniului 

specific local, în cadrul comunit`]ilor rurale, acolo unde punerea în 

valoare inteligent` a bog`]iilor spirituale este singura cale c`tre o 

dezvoltare durabil`. 

Sper`m ca experimentele prezentate s` ofere idei de lucru [i mai 

ales s` stimuleze creativitatea [i aplecarea îndrum`torilor c`tre 

predarea patrimoniului românesc copiilor, în dorin]a de a le în-

drepta aten]ia spre lucruri cu adev`rat pre]ioase, prin care 

s` poat` dobândi o temelie spiritual` nemincinoas`. 
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