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Argument
Rolul educativ al muzeului prinde viaţă când interesul publicului pentru această instituţie ajunge să coincidă cu interesul
muzeului pentru public. Ca şi şcoala, instituţia muzeală, factor de cultură, cunoaşte în timp un netăgăduit proces de
democratizare.
Pregătirea elevilor în domeniul istoriei, educaţiei moral-religioase, ştiinţelor naturii şi artelor realizată în şcoală trebuie să
fie completată cu o parte aplicativă care se poate realiza cu succes în muzee.
Organizarea activităţilor educative, aplicate, cu diverse tematici din domeniile ştiinţelor naturii, pictură, istorie, tradiţii,
meşteşuguri, stimulează creativitatea copiilor şi creează o legătură mai strânsă a acestora cu muzeul, care trebuie privit ca o
alternativă de petrecere în mod plăcut timpul liber.
Scopul
 Îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor despre muzee şi trezirea interesului pentru cultură şi natură;
 Cunoaşterea frumuseţilor şi tradiţiilor locale si respectarea acestora;
 Realizarea comunicarii si cunoasterii intre elevii celor doua scoli in vederea colaborarii.
Obiective:
1.Cunoaşterea patrimoniului muzeal şi a mediului natural al şantierelor arheologice;
2. Organizarea de manifestări cu prilejul marilor evenimente şi sărbători din istoria naţională;
3. Însuşirea unor cunoştinţe referitoare la tradiţiile şi obiceiurile locale şi naşionale.
Grupul ţintă
Elevii claselor II-VII;
Resurse
Resurse umane:
Elevii, profesorii, directorul şcolii;
Familiile elevilor;
Muzeografii muzeului Gumelniţa;
Resurse financiare: fondul şcolii, donaţii pentru deplasări pe şantierele muzeului;
Resurse materiale: aparate foto, video, truse botanice;
Beneficiari:
Elevii şi profesorii coordonatori;
Părinţii elevilor;
Comunitatea locală;
Activităţile proiectului:
Vizite la Muzeu Gumelniţa;
Vizite pe şantierele arheologice şi în ecosistemele limitrofe;
Expoziţii de icoane, pictură;
Decorarea sălilor de clasă cu plante din ecosistemele vizitate;
Durata proiectului: 2010-2012
Monitorizare
Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, monitorizându-se permanent implicarea activă a copiilor în acţiunile
planificate.
Evaluarea proiectului
Realizarea unui album cu fotografii din activităţile realizate în cadrul proiectului.
Întocmit,
Prof. Remus Benea

