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Ons project is eind 2019 van start gegaan en is 

bedoeld om cultuur dichter bij het jongere publiek te 

brengen. Scholen zijn de doelgroep door het creëren 

van een geïntegreerd educatief programma dat in 

vier musea in Europa wordt aangeboden. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën, 

met de nadruk op augmented reality en mixed 

reality.

Het MONA-project hoopt het schoolbezoek aan het 

museum om te zetten in een verbluffend, 

aantrekkelijk en plezierig leerproces middels 

belevingsgericht experimenteren, oefenen en spelen.
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We zijn online! Virtuele TourDe 1ste bijeenkomst

De kick-off bijeenkomst vond plaats 

op 16 en 17 december in het 

Research Center-Tsitsanis Museum 

in Trikala, Griekenland.

Deze bijeenkomst werd bijgewoond 

door vertegenwoordigers van alle 

partners uit de vier landen 

Oostenrijk, Griekenland, Italië en 

Nederland.

De bètaversie van het platform voor de VIRTUELE 

TOUR staat online. In deze fase kun je de 

hoofdpagina bezoeken evenals een concepttour in 

het Tsitsanis Museum. De VIRTUELE TOUR wordt 

aangeboden in het Engels en in de vier talen van 

de partnerlanden (Nederlands, Duits, Grieks en 

Italiaans). De VIRTUELE TOUR maakt het digitale 

bezoek aan de vier partnermusea mogelijk en is 

eenvoudig en prettig in gebruik en op maat 

gemaakt voor kinderen. 

De eerste versie van onze website is klaar. Meer 

informatie volgt. Ga naar:

Monaproject.eu/
Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte 

van het nieuws over ons project en het gebruik 

v a n  m o d e r n e  t e c h n o l o g i e  i n  h e t 

museumonderwijs.


