Proiect IEH: Muzeele din Timișoara au impresionat elevii români din regiunea Voievodina
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Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematică pentru elevii
și profesorii români din Voievodina, Serbia", la Timișoara, în perioada 29-30 iunie 2019.

40 de elevi și profesori din Costei, Nicolint, Petrovasala și Satu Nou au vizitat, pe parcursul a
două zile, cele mai relevante obiective cultural-istorice ale orașului de pe Bega, transmite un
comunicat de presă al IEH, preluat de Romanian Global News.

Prima zi a debutat cu vizite la cele mai importante muzee ale orașului: Muzeul Național al
Banatului și Muzeul de Artă. Acestea au acaparat atenția copiilor prin lecția de istorie furnizată
de exponate, respectiv o lecție de artă prin pictură și sculptură sau modelaje contemporane.
Muzeul de la Episcopia Sârbă Orodoxă din Timișoara a fost descoperit de elevi mult mai bine
datorită ghidajului făcut de diaconul Miodrag Iovanovici.

Foarte impresionați au fost de vizita la Catedrala Mitropolitană, chiar în timpul slujbei, dar și de
arhitectura clădirilor din Piața Victoriei sau Piața Unirii. A doua zi a fost rezervată vizitării
Grădinii Botanice din Timișoara, care a oferit elevilor români din Serbia o lecție pe viu, de
botanică și apropiere față de natură.

Cu multă bucurie cei mici au primit din partea IEH ghiozdane și rechizite, mulțumind autorităților
din România pentru sprijinul acordat, precum și pentru activitățile desfășurate în cadrul
excursiei tematice.

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit", din Planul de activități al
Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de
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Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Video aici: https://www.facebook.com/instituteudoxiuhurmuzachi/videos/381597589163743/

2/2

