
Asociația Da’DeCe și Muzeul Theodor 
Aman propun învățătorilor un kit pedagogic 
pentru programa școlară de Arte vizuale și 
abilități practice. 

Kitul conține planuri de lecție și alte 
elemente care pot fi folosite ca surse de in-
spirație pentru diverse activități școlare sau 
extrașcolare grupate pe două categorii: clasa 
pregătitoare - clasa I - clasa a II-a și clasele a 
III-a și a IV-a. Kitul este gândit interdisciplinar, 
astfel încât el poate fi folosit atât în cadrul 
orelor de Arte vizuale și abilități practice, cât 
și în cadrul orelor de Muzică și mișcare, Mate-
matică și explorarea mediului sau Dezvoltare 
personală.

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 fi-
zic diferit de cel al școlii, dar la fel de prielnic 
învățării pentru care acesta poate genera ex-
periențe educaționale interactive și atractive. 

Kitul dedicat disciplinei Arte vizuale si 
abilități practice este alcătuit din planuri de 
lecție și alte elemente: 

• Fișă pregătitoare: scurtă introducere 
despre muzeu și patrimoniu.

• Fișe de patrimoniu și de activități: 
poveștile obiectelor din muzeu repo-
vestite pentru copii; jocuri și activități 
pentru orele de Arte vizuale și abilități 
practice despre obiecte de patrimoniu.

#inspirație, #diversitate, #educa-
ție prin patrimoniu, #educație culturală, 

#transdisciplinaritate
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Mulțumiri copiilor de la clasa a III-a B, Colegiul Național
“Mihai Eminescu”, generația 2022.

Acest kit a fost realizat în cadrul proiectului “Patrimoniul 
merge la școală”, derulat de către Asociația Da’DeCe în parteneri-
at cu Muzeul Municipiului București, 2022, cofinanțat de Adminis-
trația Fondului Cultural Național.

Coordonator de proiect: Silviu Anghel

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu 
este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care 
rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 
responsabilitatea beneficiarului finanțării.
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