
 

80east. Apartamentul comunist  
 

Cine suntem noi? 

Funky Citizens și Modulab, alături de alți zeci de voluntari din varii 

domenii: arhitecți, oameni de comunicare, istorici, profesori și mulți alții. 

 

Ce facem? 

Am recreat un apartament tipic anilor ‘80, însă în spatele aparentei banalități 

se ascund multe povești care pot deschide conversații și acasă, în familie, 

despre „cum era”. 

Vrem să oferim o experiență educațională interactivă: vrem să le explicăm 

elevilor și liceenilor drepturile și libertățile din democrație prin revizitarea senzorială și prin studii de 

caz pe comunismului românesc. Vrem să îi lăsăm să exploreze, să pună mâna pe obiecte și să 

descopere singuri cum ar fi trăit dacă s-ar fi născut la final de Război Rece. 

  

Cum ne poți ajuta? 

Dacă îți place proiectul și vrei să faci voluntariat/practică alături de noi, ne poți ajuta la: 

● dezvoltarea conținutului pentru proiectul „80east. Apartamentul comunist” – prin cercetare, 

documentare şi fact-checking,  

● poți fi chiar facilitator în activitățile cu tinerii, dacă vrei să îți exersezi competențele 

pedagogice. Funky Citizens oferă formare și sprijin pe toată durata proiectului. 

  

Acțiunile de mai sus se pot considera ca practică de specialitate, iar asociația Funky Citizens 

poate atesta acest lucru. 

  

Descrierea unei vizite în Apartamentul 80east: 

● durează 2 ore 

● elevii vin însoțiți de un adult, fie că e profesor sau părinte 

● un grup admis la vizită conține minimum 8 și maximum 32 de elevi 

● la intrarea în spațiu vor fi împărțiți pe 4 grupe, fiecare grupă urmând să exploreze o cameră. 

● fiecare grupă va trebui să treacă prin toate camerele, așadar vor petrece maximum 15 minute 

/ cameră 

● există o serie de 3 mini-misiuni pe fiecare din cele 4 camere (un soi de escape-room) 

 

 

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, ne poți scrie pe echipa@muzeulcomunismului.ro 

 

 

 

https://www.funky.ong/
http://www.modulab.ro/
http://www.modulab.ro/


 
 

 

Cum finanțăm proiectul? 

Proiectul beneficiază deja de o finanțare din partea guvernului american, grație programului IVLP 

Alumni, care va fi folosită pentru plata chiriei și a utilităților spațiului preț de un an, pentru 

realizarea instalațiilor din spațiu, dar și pentru a duce o parte din ele în 5 mari orașe din țară, într-

o caravană educațională pe care o vom porni în primăvara lui 2019. 

 

https://exchanges.state.gov/non-us/program/international-visitor-leadership-program-ivlp/alumni-stories?fbclid=IwAR3ZIpnHlAjWfftPTD3otR2HMTtzAkMc-LkId2IjCKAaXHF0zK25pPORwRA
https://exchanges.state.gov/non-us/program/international-visitor-leadership-program-ivlp/alumni-stories?fbclid=IwAR3ZIpnHlAjWfftPTD3otR2HMTtzAkMc-LkId2IjCKAaXHF0zK25pPORwRA

