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Italijanski inštitut Centro Studi per il 

Mediterraneo, CESMED v Palermu, 

je koordinator projekta, v katerem 

sodelujejo organizacije iz petih evrop-

skih držav z različnimi gospodarskimi 

sistemi in pogoji priseljevanja, da bi 

spodbudili projekt, ki se osredotoča 

na izjemno pomembno temo koncen-

triran v okviru programa Erasmus 

Plus. 

 

Palermo je bil leta 2018 italijanska 

prestolnica kulture. 

 

 

 

www.d-cult.eu 
 

Projektni partner:  

INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj 

človekovih potencialov Velenje 

Prešernova 8 

3320 Velenje 

https://www.eu-interga.eu/ 

office@eu-integra.eu 

 

 

 

 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 
komisije.Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost 
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske 
komisije 

 

Gradimo virtualni muzej! 
 

Modularni pripomoček D-Cult Literacy Toolkit je skoraj pripravljen. Trije 

moduli spodbujajo in motivirajo nove evropske državljane, da poiščejo, 

zbirajo ali izdelajo kulturne predmete, povezane z zgodovino in kulturo 

svojega novega življenjskega okolja, v digitalnih oblikah kot besedilo, 

sliko ali video ter jih razstavijo v virtualnem muzeju D-Cult. 
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Medtem, ko orodje vsebuje vsa učna gradiva, potrebna za te 

naloge,Virtualni muzej pismenosti D-Cult ponuja informacijsko 

infrastrukturo in IT platformo za prezentiranje ciljev, ki so si jih zadali 

"umetniki", tj. novi evropski državljani v svojih akcijah kulturne 

integracije. 

 

Virtualni muzej bo podpiral njihovo boljše razumevanje naše evropske 

preteklosti, zmanjšal kulturne vrzeli in podpiral razumevanje in 

sprejemanje naših evropskih vrednot. 

__________________________________________________________ 

 

Kaj je razlog za virtualni muzej? 

 

Izobraževanje ima močno vlogo v socializaciji in lahko spodbuja socialno 

kohezijo in medsebojno razumevanje med državljani tretjih držav in 

novim evrospkim okoljem. Zato bo spoznavanje z evropsko zgodovino in 

tradicijami med delovanjem virtualnega muzeja poglobila razumevanje 

običajev in konvencij države gostiteljice. Ta državljanska vzgoja, ki je 

sestavni del neformalnega procesa učenja bo igrala tudi ključno vlogo pri 

dopolnjevanju integracije. 

__________________________________________________________ 

 

Poiščite več na https://www.dcult-virtualmuseum.eu/ 
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Sie können uns auch auf Facebook finden! 


