НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ“

към Национален музей на образованието – Габрово
ПРОГРАМА
Име на
програмата

Музейно-образователни практики и електронната
среда като ефективен инструмент в неформалното
образование
(Дейности по Национална програма на МОН
„Осигуряване на съвременна образователна среда“
2020 година. Модул Г. „Културните институции
като образователна среда“)

Бенефициент

Национален музей на образованието – Габрово

Продължителност

Срок за изпълнение на програмата по модул Г.:
учебната 2020/2021 година

Стойност на
дейностите по
програмата
Резюме

10 000 (десет хиляди) лева

Идеята на програмата е:
Да създаде по-добра координация между музея и
училището в помощ на учителите и
педагогическите специалисти за представяне и
ползване на културното наследство в
образователния процес (най-вече в неформалното
образование);
Да представи и популяризира добрите музейнопедагогически практики, които включват
културното и прородно наследство в
образователния процес освен по класическия
начин и с помощта на новите информационни и
комуникационни технологии;
Да включи и стимулира участието на ученици в
дейностите на „Музейно училище“ и в
подготовката на презентационни и образователни
инициативи в STEАM среда с използване на
движими културни ценности – документи, снимки,
артефакти.

Обосновка

Досегашната 3-годишна дейност на „Музейно
училище“, подкрепена и финансирана по НП
„Осигуряване на съвременна образователна среда“
(семинари, работни срещи, изследване и
споделяне на музейно-педагогически практики,
издателска дейност), както и направените анкети
за ефекта от инициативите показват, че интересът
е изключително голям към формати, в които се
показва и споделя практически опит. Участниците
и от двете страни – музеи и педагози, се опознават,
създават контакти, дискутират, обменят материали
(презентации, работни листи, музейни
образователни програми и други), планират общи
дейности.

Цел на програмата

Активно участие в процесите за превръщане на
музеите и местата с историческа памет в
съвременна образователна среда в съотвествие с
развиващите се нови технологии.
Споделяне, популяризиране и утвърждаване на
добри музейно-педагогически практики за
обучение в онлайн среда.

Целеви групи

Музейни специалисти (уредници, музейни
педагози), учители (основно по Околен свят,
Човекът и обществото, История и цивилизации,
Български език и литература, География и
икономика, Физика и астрономия)
Ученици от начален, прогимназиален и
гимназиален етап на средното образование
1. Двудневен практически семинар - м. октомври
2020 година. Теми:
- „Неформални музейно-образователни практики
във виртуална среда. Дигитални технологии и
компетентности за представяне на културното
наследство в урочната дейност“
- „Ролята на музея в смесеното обучение.
Представяне на иновативни платформи за
обучение в онлайн среда“
2. Конкурс за учители с награден фонд „Добавена
реалност в моя урок“ – срок за участие до 30
април 2021 г.
3. Подготвяне на издания – печатни и онлайн, с
автентични документи, снимки, артефакти от
фонда на музея в помощ на учителя и за

Дейности по
програмата

Очаквани резултати

самоподготовка на учениците в уроците по Околен
свят, Човекът и обществото, История и
цивилизации, Български език и литература,
География и икономика, Физика и астрономия)
4. Поддържане и системно администриране на
платформата nmo-shkolo.com с цел
популяризиране на дигитални уроци с музейно
съдържани; презентационни материали;
информации за дейностите по програмата и др.
5. Провеждане на анкета с участниците в
програмата, за да се направи обективна оценка и
да се анализира ефекта от дейностите.
Забележка: Дейности по т. 1и 2 се реализират в
партньорство с Регионално управление на
образованието - Габрово
1. Ефективно взаимодействие между музейни
специалисти и учители при подготовката и
провеждането на занятия в онлайн среда.
2. Популяризиране на споделения музейнопедагогически опит чрез платформата nmoshkolo.com
3. Повишаване качеството на музейнообразователните материали, с които НМО
участва в Националната електронна
библиотека на учителя.

