
 PROIECTUL: 

“Experiential Learning in Historical Sites and 

Museums” este un proiect realizat în 

parteneriat cu mai multe instituții 

internaționale, menit să creeze o rețea de 

organizații culturale, muzee, instituții publice 

și centre de pregătire și perfecționare in 

Europa, care își propun să împărtășească 

experiența lor și să perfecționeze diferite 

aspecte ale activităților de învățare prin 

experiența în muzee sau sit-uri istorice în 

zonele rurale.  

Parteneriatul de față își propune să 

examineze posibilitățile de învățare și 

competențele necesare personalului de 

specialitate pentru a dezvolta resurse de 

învățare care să ajute sporirea încrederii și 

profesionalismului, a competenței 

personalului muzeelor și/sau a celui care 

deservește sit-urile istorice, care în prezent 

asigură activități de învățare limitate. 

 

 

 

 

 

SCOP ȘI OBIECTIVE: 

- stabilirea competențelor cheie ale 
personalului care lucrează în muzee și care își 
propun  direcții educațional inovatoare 
pentru adulți; 
- îmbunătățirea rețelei de sit-uri istorice și 
muzee prin împărtășirea comună a 
experienței la nivel local, național și 
European; 
- stimularea reacțiilor și punctelor de vedere 
ale participanților la proiect, implicarea 
acestora în planificarea noilor direcții 
educaționale în cadrul organizațiilor din care 
provin, pe baza reperelor comune; 
- facilitarea accesului acționarilor locali la 
oportunitățile ce decurg de pe urma acestui 
proiect; 
Pentru realizarea acestor obiective, partenerii 
vor împărtăși și explora reciproc experiența 
lor in domeniu, în vederea creării unei rețele 
funcționale de organizații, cu scopul de a 
implica un număr cât mai mare de vizitatori 
externi și de a analiza exemple de bune 
practici. Acest lucru se va realiza online, 
printr-o platforma publică. 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL ȚINTĂ 

 

Grupul țintă al acestui proiect îl reprezintă 

peroanele angajate în asociații culturale, în 

funcții publice și muzee, care urmează și 

administrează promovarea sit-urilor istorice, 

precum și formatorii care planifică și conduc 

cursurile de învățare prin experiența 

destinate adulților. 

 

 

PARTENERI 

 

ITALIA 

 

 

Vivere il Museo 
www.mondavioturismo.it 

 

ROMANIA 

 

 

Universitatea din Oradea 
www.uoradea.ro 

 

 

http://www.mondavioturismo.it/
http://www.uoradea.ro/


GRECIA 

 

Centrul de Educatie Ecologista Corfu 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/ 

 

BELGIA 

 

Centrul Ename 
www.enamecenter.org 

 

TURCIA 

 

Denizli Municipalitatea 
 

LITUANIA 

 

Municipalitatea Districtului Zarasai 

CONTACT 

 

Vivere il Museo 

Corso Roma, 1 

61040 Mondavio (PU) 

Fax 0721 847564Tel. 0721 977758 

e-mail: vivereilmuseo@gmail.com 

 

 

 

Acest proiect este finanțat prin intermediul 

Comisiei Europene. Această publicație reflectă 

exclusiv punctul de vedere al autorului, iar 

Comisia nu poate fi făcută responsabilă de 

eventuala utilizare a informației conținute în 

aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul Proiectului 

IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV 

Website: http://elhsm.wordpress.com/ 

 

Durata de derulare a proiectului: 

1 August 2012 

31 Iulie 2014 

 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/

