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Lansarea proiectului Educație incluzivă și interactivă în muzee: schimb de bune practici -EInMu 
 

 

 Asociația DEMETRIUS anunță lansarea proiectului ,,Educație incluzivă și interactivă în muzee: 

schimb de bune practici -EInMu” în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educație 

Şcolară, care va fi implementat împreună cu parteneri din Lituania, Italia și Grecia. 

 Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1.11.2020, iar bugetul 

aprobat are o valoare totală de 54630 euro. 

    Acest proiect are ca scop schimbarea percepției asupra muzeelor și abordarea lor cu scop 

pedagogic pentru activități educative inovative, care vor contribui la recunoașterea valorii exponatelor 

muzeale și în același timp la recunoașterea lor ca și surse de educație alternativă. 

    Grupul țintă al proiectului este format din profesori de desen, istorie, literatură și geografie și 

elevi cu vârste cuprinse între 7-15 ani.  

    Proiectul va contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra posibilității de a utiliza 

muzeele ca abordare pedagogică prin intermediul a două cursuri de formare și schimburi de experientă în 

timpul cărora profesorii școlilor asociate vor avea ocazia să se întâlnească și să discute despre 

implementarea educației în muzee. La realizarea acestui obiectiv vor contribui de asemenea și seminariile 

de o zi pentru intruirea formatorilor, realizarea broșurilor despre toate planurile de lecție ce vor fi 

distribuite în fiecare țară parteneră și realizarea de videoclipuri pentru fiecare lecție ce vor fi înregistrate 

și încărcate pe pagina YouTube. 

   Proiectul mai cuprinde sesiuni locale de training pilot cu peste 90 de profesori care vor dobândi 

calificarea suplimentară de a preda în mediul muzeal și workshopuri interdisciplinare pentru 240 elevi 

care vor avea loc în cadrul unui muzeu. 

                 Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul 

implementării proiectului vor contribui la construirea unei legături mai puternice între școală și muzee, 

precum și la conștientizarea faptului că muzeul poate constitui un excelent loc pentru furnizarea educației 

non-formale. 

                 Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației 

www.demetrius.ro, pe pagina de facebook sau la adresa de e-mail proiecte.demetrius@gmail.com. 
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