
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ“ 

към Национален музей на образованието – Габрово 

 

П Р О Г Р А М А 

 

Дейности по Национална програма на МОН 

„Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, 2022 година.  

Модул 3. „Културните институции като образователна среда“ 

 

Приоритети на 

програмата 

 

 

I. Диалогът Музей – Училище и музейно-педагогическите 

практики 
 
II. Повишаване квалификацията на учителите 

Бенефициент Национален музей на образованието – Габрово  

Продължителност Срок за изпълнение на програмата по модул В:  учебната 

2022/2023 година 

 

Стойност на дейно-
стите  по 

програмата 

10 000 (десет хиляди) лева 

Цели • Да създаде условия за 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 обучението по природни науки); 

• Да даде възможност на учителите от предучилищно и 

училищно образование за повишаване 

професионалната им квалификацията.  

• Да утвърждава и популяризира добри музейно-

педагогически практики. 



Обосновка Досегашната 5-годишна дейност на Национален център 

„Музейно училище“ (семинари, работни срещи, изследване и 

споделяне на музейно-педагогически практики, тяхното 

популяризиране в печатни издания и на специално 

създадения сайт https://nmo-shkolo.com), подкрепена и 

финансирана по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, 

сигурна и достъпна образователна среда“, както и обратната 

връзка  (направените анкети за ползата от дейностите), 

показват, че интересът към формати, в които се показва и 

споделя практически опит, е изключително голям. 

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.  

Силно изразената в последните години тенденция 

българските музеи и галерии да акцентират върху 

образователната си функция създава огромно богатство от 

музейно-образователни ресурси. Те, макар и специфични за 

отделните културни институции, формират един общ (макар 

формално неинтегриран) потенциал на българския музей като 

съвременна образователна среда. Ролята на НЦ „Музейно 

училище“ е да активира Музея да предлага, а Училището да 

използва богатството от музейно-образователни ресурси, като 

провокира активност в учениците и семейството. 

Използването на основните музейни технологии дава 

възможност за ефективно организиране на образователния 

процес по нов начин.  

Неформалната образователна среда  в музеи, галерии, 

библиотеки и места с културно-историческа памет още в най-

ранна възраст стимулира децата да опознаят материалните и 

духовни културни ценности; да се докоснат до автентични 

източници на познание и емоции; да се мотивират да 

надграждат наученото в клас.  

Сътрудничеството между културните институции и 

педагозите от българските училища зад граница  поддържа и 

укрепва връзката на децата с родината. 

Целеви групи • Учители (основно по предметите околен свят, човекът 

и природата, физика и астрономия, химия и опазване 

на околната среда, биология и здравно образование); 

• Предучилищни педагози; 

• Музейни специалисти (уредници, музейни педагози); 

• Деца в предучилищна възраст (подготвителна група) 

• Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален 

етап на средното образование  



Дейности по  

програмата 

1. Двудневен практически семинар – 11 и 12 ноември 2022 

г.  

Теми на семинара:  

• „Физични демонстрации и експериментални задачи по 

физика“ – 11 ноември 2022 г. Обучител: Теодосий 

Теодосиев, Фондация „ТЕО“. Участниците в 

обучението ще получат безплатен кредит. 

• Майсторски клас за учители от детските градини 

(подготвителна група): „Частно-дидактическа 

технология за овладяване на графични умения 

и подобряване фината моторика на ръката чрез техника 

щудиране“  – 11 ноември 2022 г. Обучител: Бистра 

Георгиева, Център „Образование за демокрация“  – 

Пловдив.  

• Музейни  образователни програми и ресурси за 

провеждане на съвместни уроци по природни науки. 

Представяне на добри музейно-педагогически 

практики – 12 ноември 2022 г. 
2. Подготвяне на издания – печатни и онлайн, с автентични 

документи, снимки, артефакти от фонда на музея в помощ на 

учителя и за самоподготовка на учениците в уроците по 

околен свят, човекът и обществото, човекът и природата, 

история и цивилизации, български език и литература, 

география и икономика, физика и астрономия).  

3. Поддържане и системно администриране на 

платформата nmo-shkolo.com с цел популяризиране на 

дигитални уроци с музейно съдържание; презентационни 

материали; информации за дейностите по програмата и др.  

4. Провеждане на анкета с участниците в програмата, за да 

се направи обективна оценка и да се анализира ефекта от 

дейностите.  

 Забележка: 
 
Дейностите по програмата се реализират в 

партньорство с Регионално управление на образованието  

- Габрово 

 


