
 

 

 

PROIECTUL CULTURAL Da' de ce să aduc muzeul la școală 

 

PARTENERI: 

ASOCIAȚIA DA’DECE 

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01. 07. 2022 - 31. 10. 2023 

SCOPUL: 

Acest proiect urmărește, în principal, lărgirea paletei de actori care mediază între patrimoniu și 

elevi, prin formarea interdisciplinară a cadrelor didactice din medii defavorizate, într-o cultură a 

incluziunii, diversității, toleranței, colaborării, contribuind la creșterea calității actului educațional 

și la participarea culturală în medii defavorizate.  

OBIECTIVUL GENERAL: 

Dezvoltarea unui mecanism prin care elevii din clasele primare, din zonele defavorizate din 

București și din împrejurimi, să aibă un acces mai mare la patrimoniul cultural local și național 

prin creșterea interacțiunii cu acesta atât în cadrul învățării școlare, cât și a învățării din medii 

nonformale. 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

OS1 Înțelegerea percepției cadrelor didactice asupra muzeelor și patrimoniului muzeal ca resursă 

didactică prin realizarea unei cercetări calitative finalizată până în dec. 2022, vizând în special 

mediul școlar din medii marginale și defavorizate.  

OS2 Susținerea activităților didactice pentru cel puțin 250 de cadre didactice prin realizarea până 

în luna mai 2023, în aplicația Padlet, a unei colecții tematice de resurse educaționale deja 

existente, din domeniul educației prin patrimoniu și a educației muzeale, dar și prin crearea a 7 



materiale video de tip explainer, video bazate pe una dintre cele trei lecții demonstrative 

desfășurate în muzeu, diseminate prin articole pe site-ul Asociației, newsletter-e și postări pe 

conturile de social media ale Asociației și ale partenerilor.  

OS3 Stimularea bunelor practici în ceea ce privește programele școlare derulate în muzee prin 

elaborarea a 3 planuri pentru lecțiile demonstrative, susținute de educatori muzeali, cu tematică 

din sfera diversității și incluziunii sociale și bazate pe integrarea unor discipline din arii 

curriculare diferite din ciclul de învățământ primar și susținerea acestor lecții demonstrative în 

minim 2 muzee diferite din subordinea MMB.  

OS4 Creșterea accesului direct și indirect la patrimoniul muzeal pentru cel puțin 250 de copii din 

medii marginale și defavorizate din București și județul Ilfov, prin 3 vizite ghidate interactive în 

muzee și prin expunerea lor la activități didactice integrate, bazate pe principii și instrumente 

preluate din educația prin patrimoniu și educația muzeală, proiectate de cadrele didactice 

participante la sesiunile de formare.  

OS5  Formarea a cel puțin 60 de cadre didactice din ciclul primar de învățământ, din medii cu 

acces limitat la cultură din București și județul Ilfov, prin proiectarea unui suport de curs 

interactiv de minim 25 de pagini, accesibil în format digital, și a unui program de formare de 24 

de ore în sfera educației muzeale, destinat cadrelor didactice, bazat pe principiile predării 

integrate și pe valențele educative ale patrimoniului, operaționalizat în 3 sesiuni diferite de 

formare în perioada februarie-iulie 2023.  

 

GRUPURI ŢINTĂ 

- Cadre didactice din sistemul formal de educație, din ciclul primar, provenind în principal din 

școli din medii marginale și defavorizate din București și județul Ilfov.  

- Copii cu vârsta de 6-11 ani, proveniți din medii defavorizate din București și din județul Ilfov;  

 

BENEFICIARII DIRECŢI, INDIRECŢI 

Beneficiari direcți:  

- minimum 50 de copii participanți la activitățile interactive de documentare și testare, ateliere și 

lecții demonstrative în muzee susținute de educatori muzeali;  

- minimum 250 de copii participanți la activitățile interactive de educație muzeală elaborate de 

cadrele didactice absolvente ale sesiunilor de formare; 



 - minimum 200 de cadre didactice din învățământul primar din București și județul Ilfov care vor 

participa la diversele etape ale sesiunilor de formare;  

- echipa proiectului - minimum 8 persoane;  

- Asociația Da’DeCe - minimum 3 persoane;  

- experți în științele educației, psihologie și educație muzeală - minimum 3 persoane;  

- partenerii în proiect: Casa Corpului Didactic a Municipiului București și Muzeul Municipiului 

București (inclusiv muzeele satelit, casele memoriale care aparțin de acesta).  

Beneficiari indirecți:  

- școlile din zonele defavorizate ale Bucureștiului și județul Ilfov, ai căror profesori vor participa 

la programele de formare ale proiectului;  

- clasele și familiile cu copii din învățământul primar care vor beneficia de expertiza adițională 

dobândită de cadrele didactice participante în proiect;  

- comunitatea muzeală și de specialiști ai patrimoniului la nivel local, care va găsi în cadrele 

didactice formate în cadrul acestui proiect parteneri pentru dezvoltarea și implementarea de 

programe și proiecte atât în muzee, cât și în școli;  

- mediul cultural local - artiști, manageri, producători, instituții și organizații preocupate de 

producția artistică cu o componentă educativă sau de medierea culturală.  

- Casele Corpului Didactic, respectiv profesorii, din restul țării care vor beneficia de rezultatele 

proiectului și vor putea accesa resursele create pe parcursul acestuia. 

 

ACTIVITĂŢI  

1. Management, monitorizare, control și evaluare a proiectului (1.07.2022 - 31.10.2023) 

Activitățile incluse:  

- Organizarea internă a tuturor activităților, definitivarea metodelor și instrumentelor de lucru (1-

15 iulie 2022)  

- Întocmirea documentelor administrative și juridice asociate proiectului (10-31 iulie 2022)  

- Achiziționare de consumabile și materiale necesare (15 iulie 2022 - 15 septembrie 2023)  

- Implementarea, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului (1 iulie 2022 - 31 

octombrie 2023)  

- Evaluarea și raportarea (noiembrie 2022, iunie 2023 și octombrie 2023) 

Rezultate: 



- o echipă de proiect funcțională - min. 5 întâlniri cu partenerii  

- min. 8 întâlniri de lucru de amploare cu diferitele persoane implicate în proiect  

- 1 raport intermediar al proiectului  

- 1 raport final al proiectului  

 

2. Promovarea și diseminarea proiectului (iulie 2022 - octombrie 2023)  

Activități incluse:  

- Realizarea identității vizuale a proiectului și a paginii de prezentare (iulie 2022)  

- Proiectarea și aplicarea planului de promovare și comunicare media al proiectului (august 2022, 

octombrie-noiembrie 2022, martie-octombrie 2023)  

-Realizarea materialelor publicitare asociate proiectului (septembrie-octombrie 2022, februarie-

martie 2023) 

Rezultate: 

- un logo - o pagină a proiectului  

- un plan media  

- o strategie de content management  

- 5 machete promoționale pentru activitățile din proiect  

- minim 2 comunicate de presă  

- minim 1 articol în media privind proiectul  

- un dosar de presă  

 

3. Studiu privind publicul țintă și nevoile sale specifice, în asociere cu patrimoniul muzeal (1 

august - 15 noiembrie 2022)  

Acest studiu urmărește în principal înțelegerea modului în care cadrele didactice percep muzeul și 

patrimoniul muzeal ca resursă de cunoaștere, cum se raportează la acesta și îl folosească ca 

resursă didactică. De asemenea, se urmărește înțelegerea nevoilor lor specifice de formare 

(training needs assessment). Se va pune accentul pe evaluarea calitativă.  

Activități:  

- Documentarea și proiectarea cercetării (august 2022)  

- Derularea cercetării și analiza rezultatelor (septembrie-octombrie 2022)  

- Realizarea raportului de cercetare și identificarea implicațiilor (noiembrie 2022) 



Rezultate: 

- 2 instrumente de cercetare  

- un raport de cercetare  

 

4. Facilitarea vizitării muzeelor și a accesului la resurse pentru cadrele didactice și elevii din 

medii defavorizate (octombrie 2022 - mai 2023)  

Această activitate are două direcții de acțiune:  

● Specialiștii în educație muzeală/educatorii muzeali vor susține lecții demonstrative în 

muzee, cu profesori și elevi din medii defavorizate, pe tematici din sfera diversității și 

incluziunii, elemente relevante pentru mediul din care provin aceștia.  

● Construirea unor colecții de resurse educaționale deja existente, organizate tematic, și 

facilitarea accesului la acestea prin intermediul unor canale diverse: articole pe blogul și 

site-ul Da’DeCe; newsletter-ele partenerilor, concepute special pentru cadrele didactice 

(CCD și MMB), și prin colecții de resurse curatoriate în aplicația Padlet.  

Activități:  

- Proiectarea și susținerea de lecții demonstrative la MMB (octombrie-noiembrie 2022)  

- Proiectarea și realizarea unor materiale video conținând secvențe didactice utilizate ca resursă 

profesională pentru cadrele didactice(noiembrie 2022 - februarie2023)  

- Realizarea colecțiilor tematice de resurse educaționale și difuzarea acestora (noiembrie 2022 - 

mai 2023) 

Rezultate: 

- 3 planuri de lecții demonstrative  

- 3 ateliere cu copii din medii defavorizate  

- 7 materiale video de tip explainer video  

- o colecție de resurse educaționale în aplicația Padlet  

- 3 newslettere  

- min. 3 postări pe blogul Asociației Da’DeCe  

5. Formarea profesorilor din ciclul primar, din școli localizate în zone defavorizate din 

București și Județul Ilfov (februarie - septembrie 2023)  

Procesul de formare a profesorilor participanți va fi construit în trei pași:  



1. familiarizarea cadrelor didactice cu rolurile și funcțiile unui muzeu, atât în ceea ce 

privește activitatea cu publicul (expoziții și programe), cât și referitor la gestionarea 

colecțiilor muzeului (conservare, restaurare, depozitare).  

2. proiectarea și susținerea sesiunilor propriu-zise de formare (atât în format fizic, cât și 

online pentru a facilita accesul cadrelor didactice din medii defavorizate). Sesiunile de 

formare se constituie într-un curs unitar, care urmează structura cursurilor de formare cu o 

durată de 24 de ore, oferite de CCD, din care 7 ore (30%) teorie, 15 ore (60%) aplicații, 2 

ore (10%) evaluare. Cadrele didactice vor avea acces la un suport de curs digital, 

interactiv, cu inserții video, care va face posibilă implementarea abordării flipped 

classroom pentru sesiunile de formare. Conținutul tematic al cursului, care va exemplifica 

proiectarea didactică bazată deopotrivă pe abordarea integrată și pe valențele educaționale 

ale patrimoniului muzeal, va fi în sfera diversității și a incluziunii.  

3. elaborarea “lecției de muzeu”, un scenariu didactic care pornește de la obiecte din 

patrimoniul muzeal pentru a aduce muzeul în școală și a crește astfel accesul la cultură a 

elevilor din medii defavorizate. Mai întâi, profesorii vor desfășura activități de 

documentare individuală pornind de la patrimoniul muzeelor partenere, finalizând acest 

pas prin elaborarea unei “lecții de muzeu” (conceperea și redactarea fișei programului) . 

Tematica pentru “lecțiile de muzeu” se axează pe subiecte/ probleme ce vizează 

diversitatea și incluziunea, care vor fi integrate în disciplinele alese de fiecare profesor. În 

această etapă, profesorii vor beneficia de întâlniri de mentorat, desfășurate online, cu 

specialiști din domeniul cultural și al educației muzeală.  

În paralel cu sesiunile de formare și mentorat, vor fi organizate o serie de minim 3 

întâlniri tip masă rotundă și/sau dezbatere, în format on-line și cu participare liberă, destinate 

cadrelor didactice din proiect, altor profesori din medii defavorizat, dar și profesioniștilor din 

cultură și domeniul educației interesați de lucrul cu beneficiari din medii cu acces limitat la 

cultură, care vor aduce în prim plan probleme legate de debirocratizarea organizării de activități 

extracurriculare și scoaterii copiilor din școală, de accesul la resurse culturale și crearea de 

comunități de învățare etc.  

Activități:  

- Proiectarea programului de formare (februarie-martie 2023)  

- Elaborarea și redactarea suportului de curs (martie - aprilie 2023)  



- Înscrierea profesorilor în programul de formare (martie - iunie 2023)  

- Familiarizarea profesorilor cu muzeul și managementul patrimoniului (aprilie - mai 2023)  

- Susținerea sesiunilor de formare (aprilie - iulie 2023)  

- Susținerea în format on-line a întâlnirilor tip masă rotundă cu participare liberă (mai - iunie 

2023)  

- elaborarea “lecțiilor în muzeu” și redactarea fișelor de program (mai - august 2023)  

- mentorat pentru profesori (mai - august 2023)  

- prezentarea lecțiilor și certificarea participanților (iunie - septembrie 2023)  

- evaluarea programului de formare (septembrie 2023)  

Rezultate: 

- 1 curs de formare  

- 1 suport de curs în format digital și interactiv  

- 3 sesiuni de formare în format hibrid  

- min. 3 întâlniri tip masă rotundă, desfășurate on-line  

- min. 3 vizite de studiu și documentare în muzeele MMB  

- min. 60 de “lecții de muzeu” elaborate de profesorii absolvenți  

- min. 60 de profesori absolvenți ai sesiunilor de formare 

 PRODUSELE PROIECTULUI CULTURAL  

- 7 materiale video tip explainer video  

- o colecție de resurse educaționale în aplicația Padlet destinată profesorilor din ciclul primar  

- un curs de formare a cadrelor didactice, operaționalizat în min. 3 sesiuni de formare  

- un suport de curs interactiv, în format digital  

- 3 întâlniri deschise tip masă rotundă, desfășurate on-line  

- 1 pachet de materiale de promovare a proiectului și activităților specifice:  

* un vizual declinat în cover FB online și 5 machete promoționale  

* minim 15 postări sau evenimente Facebook – organizatorul+partenerii  

*minim 2 comunicate de presă  

* minim 3 newslettere de informare– organizatorul+partenerii - min. 1 articol 

academic/de specialitate de diseminare a bunelor practici. 

 


