
Muzeul
este prin excelență un spațiu al educației 
prin stimularea curiozității, oferind pretexte 
de reflecție asupra anumitor teme de interes 
general, stimuli pentru dezvoltarea gândirii 
critice, povești variate care ne ajută să 
înțelegem contexte complexe, un spațiu fizic 
diferit de cel al școlii, dar la fel de prielnic 
învățării pentru care acesta poate genera 
experiențe educaționale interactive și atractive. 

Inspirație, diversitate, educație 
prin patrimoniu, educație culturală, 
transdisciplinaritate

Kitul
dedicat disciplinei Educație civică este alcătuit 
din planuri de lecție și alte elemente:
 
• Fișe de patrimoniu: jocuri și activități 

pentru orele de Educație civică despre 
obiecte de patrimoniu;

• Fișe de obiect: poveștile obiectelor din 
muzeu repovestite pentru copii;

• Un traseu tematic* creat sub forma 
unei călătorii misterioase prin sălile 
muzeului. 

*Acesta este singurul instrument din cadrul kitului 
care nu se poate utiliza decât în muzeu.

Asociația Da’DeCe și 
Muzeul Vârstelor propun 
învățătorilor un kit 
pedagogic pentru programa 
școlară de Educație civică. 
Kitul conține planuri de lecție 
și alte elemente care pot fi 
folosite ca surse de inspirație 
pentru activități școlare sau 
extrașcolare.
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