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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 

Dobrodošli v virtualnem muzeju! 
 

Udeleženci našega tečaja so zaradi koronske krize lahko napolnili prostore 

virtualnega muzeja D-CULT šele junija. Skupino je sestavljalo dvanajst 

žensk iz Afganistana, Sirije in Iraka. Bili so stari med 20 in 51 leti. Njihova 

stopnja izobrazbe je bila zelo različna: medtem, ko je bila večina samo z 

osnovnošolsko, sta imela dva udeleženca univerzitetno izobrazbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

Dve temi, ki jih je skupina izbrala, sta bili „Tradicionalna podeželska 

oblačila“ in „Tipični obroki“. Naloga je bila razviti razstavo o tem, kakšne 

podobnosti in kakšne razlike obstajajo pri oblačilih in obrokih v državah 

priseljencev in v Sloveniji. 

 

Virtualni muzej podpira priseljence, da bolje razumejo našo evropsko 

preteklost, zmanjšajo medkulturne konflikte in jim pomagajo razumeti in 

sprejeti naše evropske vrednote. 

__________________________________________________________ 

 

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 

prejemnimi društvi. Zato bo okupacija 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 spodbujanju 

že omenjene integracije.  

 

__________________________________________________________ 

 

Obiščite razstave petih držav tukaj: 

https://www.dcult-virtualmuseum.eu/ 
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