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DESIGN A DIGITAL COLLECTION TO 
INCLUDE MEDICAL MUSEUM IN THE 
TEACHING OF MEDICAL HUMANITIES  
AND PROMOTE OBJECT-BASED 
LEARNING EDUCATION MODEL 
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CONTEXT 
 

Predarea istoriei medicinii este, de obicei, inclusă în programa cursurilor de 

știinţe umaniste disponibile pentru studenții înscriși la Facultatea de medicină. 

Rolul disciplinelor umaniste în educația medicală, răspunde nevoilor de a conecta 

practica medicală cu dimensiunea umană a relației doctor-pacient și a valorilor 

extraștiințifice implicate în procesele de luare a deciziilor clinice. Disciplinele 

umaniste în studiul medicinei contribuie la o înțelegere mai complexă a 

pacienților, culturilor și comunităților și, totodată, a dimensiunii sociale a 

demersului științific de a vindeca boli și a dezvolta noi terapii. 

 

Responsabilitatea profesorilor implicați în programele de predare a științelor 

medicale umaniste este aceea de a arăta studenților că istoria medicinei este o 

mare oportunitate pentru practica medicală bazată pe dovezi, deoarece 

îmbunătățește intervențiile interculturale și, în același timp, promovează o 

reformă continuă a furnizării asistenței medicale. 

 

Proiectul nostru prezintă un model alternativ de învățare a istoriei medicinii, într-

o încercare de a depăși decalajul dintre practica clinică și perspectiva istorică a 

medicinii umaniste, prin reprezentarea unor scenarii istorice și integrarea 

dovezilor istorice în contextul educațional specific. 

 

 

             SCOPUL PROIECTULUI 
 

Proiectul ALCMAEON își propune să inoveze predarea istoriei 

medicinii printr-o abordare educațională nouă, focalizată pe 

învățarea pe obiect, și să dezvolte o integrare mai bună a 

componentelor istorice, etice și psihosociale in disciplinele 

umaniste din studiul medicinei. 

 

Proiectul va dezvolta un muzeu de istoria medicinei, sub forma unei 

platforme digitale cu suport audio-video, cu resurse educaționale 

din Italia, Spania, Grecia, Anglia și România, într-o încercare de a 

promova diferite tradiții caracteristice istoriei medicinei și de a 

aduce muzeele medicale în rândul studenților. 



 

GRUP ȚINTĂ 

 

Proiectul prevede o participare activă a experților, adică 

a doctorilor și lectorilor universitari ai disciplinelor 

umaniste din studiul medicinei și studenților facultăților 

de medicină. 

 

 

 

 

 

 

                                 REZULTATE AȘTEPTATE  
 

• Îmbunătățirea calității predării istoriei medicinii din 
cadrul cursurilor de știinţe umaniste disponibile în 
facultățile de medicină. 

• Promovarea abordării învățării bazate pe obiect în 
rândul studenților la medicină. 

• Promovarea colecțiilor universitare de obiecte 
disponibile în muzeele de istoria medicinei și 
recuperarea rolului lor pedagogic. 

• Promovarea legitimității discursului istoric prin 
autenticitatea obiectelor și valorii acestora ca resurse 
primare în educație. 

• Promovarea cunoașterii știintifice prin expansiunea 
interpretării obiectelor muzeale și extinderea 
cunoștintelor studentului. 

• Reiterarea relevanței istoriei medicinei prin 
abordarea metodologică a învățării bazate pe 
obiect. 



PARTENERIAT 
 

Universitatea Complutense din Madrid - Spania 

Universitatea din Bristol – Anglia  

Pixel Associazione Culturale – Italia 

Aristotelio Panepistimio Tesalonic – Grecia  

Universitatea de studii din Roma La Sapienza - Italia 

Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T.Popa Iasi - Romania 

Fundatia EuroEd - Romania 

 

Pentru informații vă rugăm contactați 
 

Prof. Anca Colibaba 
Președinte executiv Fundația EuroEd 
România  
acolib@euroed.ro 

Dr. Richard CONSTANTINESCU - medic, autor, istoriograf 
Istoria Medicinei, UMF „Grigore T. Popa” Iaşi 
România  
dr.richardconstantinescu@gmail.com   
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