CATEGORIA ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, EDUCAȚIE:
VIZITE CULTURALE

O altfel de lecție
A determina copiii să meargă la muzee este o altă formă de a-i ajuta să înveţe. În primul rând, chiar
dacă nu sunt cu toţii la fel de atenţi, ei tot vor reţine câte ceva din această mică experienţă, vor şti că
au fost la acel muzeu şi vor memora doar ceea ce i-a fascinat.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Informarea - discută cu profesorii și află de ce domenii sunt interesați elevii pentru a avea cât
mai mulți participanți.

2.

Găsește locul potrivit. Caută un muzeu care să-i atragă pe copii astfel încât să nu se nască în
mintea lor ideea că sunt prea mici pentru a înţelege ceea ce văd.

3.

Cum ajungem acolo? Asigură mijlocul de transport pentru elevi în cazul în care locul este
destul de departe de instituția de învățământ.

4.

Înscrierea - mergi în fiecare clasă și prezintă-le evenimentul și locul în care vor merge.
Vorbește-le despre locația aleasă și beneficiile participării la această vizită.

5.

Discută cu părinții elevilor/copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și filmulețe.
Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma olimpiadelek.ro.
Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

6.

Cere ajutor - în funcție de numărul de participanți, cere ajutorul câtorva colegi pentru a-i
supraveghea pe elevi în ziua vizitei.

7.

Să pornim la drum!

8.

Surpriză - îi poți surprinde pe elevi după terminarea evenimentului cu o scurtă oprire la un
magazin de înghețată, cofetărie sau restaurant.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Discută cu muzeele din zonă și vezi care sunt deschise să primească elevi în vizită
Găsește un concept care să descrie această acțiune
Formează o echipă care să te ajute la promovarea evenimentului
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Fă un program pentru ziua vizitei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți

RESURSELE NECESARE
Transport
Profesori însoțitori
Mâncare
Un ghid care să îi inspire pe tineri

