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Как да използваме музея като място за учене? 

 
Национален етнографски музей към Българската академия на науките 
има удоволствието да Ви покани на обучение “Как да използваме музея 
като място за учене?”.  
Водени от убеждението, че музеите, освен пространство за съхранение и 
представяне  на истории, постижения и открития от миналото, са и 
пространство за учене и развитие на критично и креативно мислене, 
екипът на Национален етнографски музей разработва образователни 
програми, насочени основно към ученици 1-7 клас.  
Обучението “Как да използваме музея като място за учене” си 
поставя за цел учителите да се запознаят с възможностите за учене в 
музея и “пренасянето” му в пространството на класните стаи, реални и 
виртуални.  
 
Участието в обучението ще ви даде възможност да: 

• преживеете ползите от ученето “на терен”, заедно с експерти от 
екипа на НЕМ 

• се запознаете с различни техники за преподаване на теми, свързани 
с бита, отношенията и стопанското развитие на страната през 
вековете 

• станете част от изграждащата се общност от преподаватели на НЕМ 
и да намирате различни възможности за сътрудничество 

• реализирате нови идеи в класната си стаи 
• се запознаете с възможности и начини за “пренасяне” на музея в 

класната ви стая 

 
Обучението е насочено към учители в начален етап и преподаватели по 
история и цивилизация в прогимназиален етап.  
 
Обучението е част от квалификационните програми за учители на БАН. 
Състои се от три части и участието в трите дава сертификат с 1 
квалификационен кредит.  
 

 
Програма  

 

 

4 декември 2021 г., събота – присъствена част от обучението 

9:00 - 10:00 Откриване - запознаване и цели на обучението 

10:15 - 10:30 Кафе-пауза  

10:30 - 11:30 Изложба “Пътят до трапезата” 

11:30 - 12:30  Дискусия и обсъждане на впечатления от 
експозицията 



12:30 - 13:30 Тематичен обяд  

13:30 - 13:45 Инструкция за изложба 

13:45-14:45 Изложба “Времена и хора” 

14:45 - 15:00  Почивка 

15:00 - 16:00 Дискусия и обсъждане на впечатления от 
експозицията 

16:15 - 17:00 Закриване 

4.12.2021 г. 
15.01.2022 г. 

Период за осъществяване на самостоятелна задача.  
Времето, което би отнела е около 5 часа. 

15.01.2022,  
събота 

Онлайн среща за споделяне на опит и обмяна на 
идеи за последващо сътрудничество.  
Приблизително време около 3 часа.  

 
 
Обучението е с максимален брой 18 участници. За да участвате се изисква 
да попълните тази форма.  
Предвид епидемиологичната ситуация в страната, за участие в 
обучението се очаква участниците да предоставят Зелен сертификат 
(свидетелство за ваксинация/преболедуване/отрицателен PCR или 
антигенен тест).  
 

Ако имате въпроси, можете да пишете на nem.education22@gmail.com. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu6Pq9WyKo_cdw-XVnktgx242BgGDBbXOt1dKhh0gUxvk3tw/viewform?usp=sf_link
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