КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО В МУЗЕЙ?
Планиране на посещението
• Запознайте се с образователната програма на музея.
• Обърнете се към музейните специалисти за повече информация относно занятията,
които ви интересуват.
• Добре е предварително да знаете какъв е „сценарияг“ , какви дидактически материали
се използват и какви са дейностите.
• Заложете посещенията в годишното тематично разпределение по предмета.

Подготовка за посещението
• Направете резервация на посещението, като уточните деня, точния час, продължителността на посещението и броя на учениците. Добре е да обсъдите с музейния
специалист каква е групата, до каква степен децата са запознати с темата, за да не
се повтаря учебното съдържание; на кои въпроси или задачи да се обърне повече
внимание.
• Ако вие искате да ръководите занятието, предварителната лична среща с музейния
специалист е задължителна.
• Включете децата в подготовката на посещението. Те трябва да бъдат запознати с
темата и дейностите, предвидени в занятието. Припомнете им правилата за посещение в музей.
• Потърсете си помощници сред родителите или роднините на децата, които да бъдат с групата по време на посещението в музея.

След посещението в музея
• Дали музейното занятие е било успешно ще разберете, ако сте планирали задачи
за работа в клас, свързани с темата или направите поне общо обсъждане на посещението.
• Не забравяйте да споделите впечатленията си от посещението в музея, като попълните предоставената ви анкета. Вашето мнение е важно за музейните специалисти.

Малките „големи“ грешки
• Не правете обзорна обиколка на експозицията с групата. Децата виждат много и
нищо. Винаги избирайте тематично посещение в музея.
• Не планирайте две тематични занятия с едно посещение в музея. Ще „пренаситите“ децата с обекти за наблюдение и информация.
• Не обединявайте за посещение в музея няколко класа. Представете си как вие провеждате учебен час с 50 ученици.
• Не правете резервацията за посещение в музея в последния момент.
• Не забравяйте предварително да обсъждате с музейните специалисти дейностите
по планиран от вас образователен проект.

