Cienījamie skolotāji!
Lai muzejā pavadītais laiks palīdzētu sasniegt iecerēto
un pēc nodarbības gan jūs un skolēni, gan muzejpedagogi justos gandarīti,
aicinām pievērst uzmanību dažiem ieteikumiem, kā sagatavoties apmeklējumam!
1. Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu muzeja mājaslapā http://lnvm.lv/?page_id=13083,
kur iespējams izvēlēties nodarbības tēmu atbilstoši vecuma posmam, mācību vielai,
projektu nedēļas tēmai u. c. kritērijiem.
2. Piesakiet nodarbību pa tālruni 67221357, minot datumu, laiku, vecumu (klase), skolēnu
skaitu, valodu, maksāšanas nosacījumus: kasē vai ar pārskaitījumu/rēķinu. Ja maksāsiet ar
rēķinu, lūdzam nosūtīt rekvizītus un informāciju par apmeklējumu uz info@lnvm.lv
(muzejs sagatavos rēķinu, ko elektroniski nosūtīs nodarbības pieteicējam, oriģinālu – uz
skolu).
3. Pārrunājiet ar muzeja darbiniekiem (telefoniski vai klātienē) paredzētās nodarbības
saturu, norisi, metodes utt. (informācijai: skolēniem ir paredzēta viena konkrēta nodarbība
vai ekskursija kopā ar gidu; ieejas biļete ļauj apskatīt visu muzeju, bet bez gida).
4. Par izmaiņām muzeja apmeklējumā (nodarbības laika vai tēmas maiņa, atcelšana) laikus
informējiet muzeja darbiniekus.
5. Dalieties muzeja apmeklējuma plānos ar kolēģiem skolā: iespējams, varat saskaņot
uzdevumus vai apgūstamās tēmas citos priekšmetos.
6. Kopā ar skolēniem sagatavojieties muzeja apmeklējumam:
- noskaidrojiet pamatinformāciju par muzeju (nosaukums, adrese, profils u. tml.
www.lnvm.lv),
- vienojieties ar skolēniem par uzvedības nosacījumiem (akcentējot, ka nodarbība ir mācību
stunda muzejā, uz ko attiecas noteikumi: mobilo sakaru ierīču lietošana tikai nodarbības
uzdevumu veikšanai, nav pieļaujams ēst, dzert, traucēt klasesbiedrus un citus muzeja
apmeklētājus u. tml.),
- izvēlieties, kādus mērķus vēlaties sasniegt nodarbībā (no skolotāja/skolēnu viedokļa),
- informējiet skolēnus, ka nodarbību vadīs muzejpedagogs/gids.
7. Esiet gatavs līdzdarboties – skolotāja interese un iesaiste nodarbības laikā ir motivējoša,
nepieciešama un svarīga!
8. Pēc muzeja apmeklējuma pārrunājiet ar skolēniem redzēto un piedzīvoto, noskaidrojiet,
vai mērķi tika sasniegti, nostipriniet iegūtās zināšanas ar uzdevumiem mājās vai nākamajā
stundā.
Jau iepriekš sakām paldies par sapratni un ieinteresētību!
Lai uzlabotu un pilnveidotu mūsu sadarbību, priecāsimies par vērtējumu un ierosinājumiem
(pa tālr. 67221357 vai e-pastu info@lnvm.lv)!

