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MUZEUL & ȘCOALA
CUM SUNT / POT FI
CONECTATE?

Acest eveniment internațional online care a avut loc pe
data de 14 mai 2021 a sărbătorit Ziua Internațională a
Muzeelor.

A DOUA ÎNTȂLNIRE
INTERNAŢIONALӐ

A doua întâlnire internațională a partenerilor
proiectului „Educație incluzivă și interactivă în muzee:
schimb de bune practici - EInMU” a avut loc pe 28 iulie
2021, la Iași.
 

Fiecare partener al proiectului a invitat un educator
muzeal din țara sa să prezinte muzeul în care acesta
lucrează dintr-o nouă perspectivă, cea a relației dintre
muzeu și școală. Participanții au discutat despre
recunoașterea valorii exponatelor muzeale, precum și
despre muzeu ca sursă alternativă de învățare, ca şi
spațiu pentru educație non-formală.

În cadrul acestei întâlniri, partenerii au prezentat
exemple de bune practici colectate până în acel
moment, au discutat despre organizarea activităților
viitoare și despre diseminarea proiectului.

Întâlnirea a fost productivă și eficientă. Această
întâlnire față în față a îmbunătățit comunicarea dintre
parteneri, a adus clarificӑri și o mare valoare adăugată
proiectului.

După sesiunile de lucru, reprezentanții organizațiilor
partenere au avut ocazia să se familiarizeze cu cultura,
cu muzeele românești și să obțină idei pentru activități
ulterioare.
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Noutăți despre activitățile proiectului



ACTIVITӐŢI  DE DISEMINARE

Toți partenerii proiectului au participat activ la diseminarea activităților planificate. Au organizat ateliere de diseminare și
evenimente, prezentări ale tematicii, obiectivelor și activităților proiectului.
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Partenerii au distribuit, de asemenea, afișul și broșura proiectului. Noutățile legate de proiect, exemplele de bune practici și
materialele create au fost diseminate pe pagina web a partenerilor sau pe pagina lor de Facebook.

O pagină Facebook a proiectului (https://www.facebook.com/EInMu-Project-100446201931394) a fost creată și pe ea s-a postat în
mod regulat pe parcursul acestei prime părți a anului de proiect. Acest instrument vizează nu numai răspândirea informațiilor, ci și
schimbul de opinii, obținerea de feedback, participarea la discuții pentru a provoca o reflecție individuală asupra tematicii. Pagina
a primit până acum 603 de aprecieri și are 603 de urmăritori.

ACTIVITӐŢI  VIITOARE

Eveniment de formare a personalului pe termen scurt „Vorbiți, împărtășiți, îmbogățiți-vă reciproc” 

Eveniment de instruire a personalului pe termen scurt  ,,Creați și implementați planuri de lecție interdisciplinare’’

Pregătirea variantei electronice a manualului, inclusiv a planurilor de lecții interdisciplinare

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţieiI


