
  

 

 

 

Prezentare rezumativă Proiect OPI 

 

Sub genericul OCHELARII PROFESORULUI DE ISTORIE (OPI), Asociația Pro Cultura propune în cadrul 

Sighișoara – Patrimoniu Cultural Viu o serie de 4 ateliere interactive de studiu și expresie artistică cu 

tematică medievală pentru copiii și adolescenții sighișoreni.  

Atât formatul atelierelor, de la joc de linie și culoare, la dezbatere publică, competiție de cunoștințe 

și conferințe dramatizate realizate de istorici prestigioși, cât și aria de acoperire a categoriilor de 

vârstă a participanților, de la 7 la 17 ani, demonstrează atenția pe care organizatorii o acordă tinerilor 

și metodelor noi de învățare, considerându-i pe cei mai mici cetățeni ai Sighișoarei cei mai importanți 

păstrători și promotori ai patrimoniului acestei comunități și, prin urmare, cei mai îndreptățiți să se 

specializeze în arta de a prezenta un obiectiv istoric sau cultural.   

Prin această serie de ateliere, care aduc o abordare diferită istoriei locale și a metodei de studiu, se 

dorește o schimbare de atitudine față de imaginea în societate a istoricului. Profesorul desuet va fi 

înlocuit cu un cercetător, cu un aventurier în timp și spațiu, a căror cunoștințe îi ajută pe cei care 

intră în joc să-și dorească cunoașterea și performanța în orice domeniu al vieții. 

Istoria este matricea cunoașterii. Să facem un pas în timp pentru a recupera ceea ce este valoros, dar 

și pentru a evita erorile, cum altfel, decât prin recompunerea unui joc de puzzel a ceea ce a fost și s-a 

transformat în ceea ce se vede cu ochiul liber. Pune-ți ochelarii profesorului de istorie propus de noi 

pentru a nu pierde nici un detaliu. 

Dacă vrei să faci parte din această aventură, cercetează harta evenimentelor din agenda SPCV și vino 

la locurile stabilite de organizatori. Dezleagă cu noi misterele cetății! 

ATELIERUL no. 1: Joc cu linii, culori și contur de cetate: atelier de desen cu expoziții ad-hoc în aer 

liber – Pasajul Doamnelor Bătrâne. 26 iunie 2014, ora 11:00, pe Coridorul Doamnelor Bătrâne 

(Cetate) 

ATELIERUL no. 2: Sunt ghidul cetății!: concurs de cunoștințe istorice. 26 iunie 2014, ora 17:00, Turnul 

Fierarilor (Cetate) 

ATELIERUL no. 3: Renașterea Orașului meu: atelier civic de educație non-formală adresat 

adolescenților: dezbatere pe tema identificării de noi formule de evenimente artistice, culturale și 



  

educative care să implice un număr tot mai mare de locuitori ai Sighișoarei, în calitate de beneficiari 

direcți și indirecți ai manifestărilor. 27 iunie 2014, ora 17:00, Turnul Fierarilor (Cetate) 

ATELIERUL no. 4: Detectiv istoric: o zi din viața unui personaj din cetate - Conferințe publice 

interactive, multimedia care vor aduce publicului invitat în Turnul Fierarilor în atmosfera de odinioară 

din cetate, prin povestea documentată în formula unui jurnal atemporal cu lux de amănunte și detalii 

care conferă înțelegerea oamenilor de odinioară, personaje celebre ale epocii. 27 iunie 2014, ora 

11:00, Turnul Fierarilor (Cetate) 

Parteneri: Primăria Municipiului Sighișoara, Muzeul de Istorie din Sighișoara, Biblioteca Municipală 

Zaharia Boiu, Școlile și liceele din Sighișoara 

 

Președinte: Adrian Popa 

Concept & manager proiect: Florinela Anca Vasilescu, istoric cu ochelari  
 

 


