ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ГРУПИ В МУЗЕЙКО
Информация за учители/ръководители/придружители – как се организира и протича един ден
в Музейко
Преди посещението:
1.
Каним всеки от Вас, който планира да доведе група деца, да посети Музейко
предварително. По този начин ние ще Ви помогнем при избора на подходящ за Вашата
група или клас тематичен ден и заедно ще планираме пълноценното преживяване на
учениците в Музейко.
Организираме групови посещения за учители всеки петък от 10:00 до 12:00 и от 16:00
до 18:00 часа. За да се присъедините към групата е необходимо да изпратите попълнена
регистрационната форма за участие в информационната разходка за преподаватели на
edu@muzeiko.bg (от сайта на Музейко) или да се запишете на тел. 02/902 0002 или 02/902 0003.
2.
Учителят/ръководителят следва да попълни внимателно и изчерпателно
Заявката за посещение на училищна група (на сайта на Музейко: muzeiko.bg/училищни
групи) и да я изпрати на edu@muzeiko.bg или да я донесе на място.
3.
Препоръчваме да се запознаете с Общите условия за ползване на услугите,
предоставяни от Музейко, където ще намерите подробна информация относно общите
правила за посещения в детския научен център, както и специфичните изисквания при
организиране на посещения на училищни групи.
4.
В рамките на три работни дни, нашият екип ще потвърди дата за посещение на
посочения от Вас имейл адрес или ще се свърже с Вас за изясняване на подробности по
заявката.
5.
Имате възможност да платите предварително по банков път или в деня на
посещението на касите в Музейко.
6.
Доброто предварително планиране на посещението, както и своевременното
пристигане в Музейко е важно за пълноценното преживяване на децата в Детския
научен център.
7.
Екипът на Музейко работи усърдно за да осигури пълноценно и полезно
преживяване за Вас и за децата. Полезно би било да информирате децата, че следва
да изпълняват инструкциите, които ще им дадем в началото на деня и при започването
на всяка нова игра.
8.

Моля, не се колебайте, при нужда, да се обръщате към екипа на Музейко.

В деня на посещението
1.
За образователна програма с водещ, очакваме групата да пристигне в Музейко
пет минути преди началния час. В случай че планирате да се придвижите с градския
транспорт до Музейко, моля да предвидите поне още 10 минути за придвижване на
групата на от спирката до Детския научен център.
•

В случай че пристигнете по-рано от посочения в програмата час (над 10 мин.),
следва да имате предвид, че Вие и групата ученици, ще трябва да изчакате до
настъпване на определения в програмата начален час извън сградата на Музейко.

Това може да стане в автобусите или на външната площадка за игра на Музейко в
зависимост от конкретните метеорологични условия.
•
Моля да имате предвид, че при закъснение Вашата програма ще бъде
адаптирана или променена за оставащото време като часът посочен за тръгване от
Музейко остава непроменен.
2.
В случай че не сте платили предварително, може да направите това
непосредствено преди започване на програмата на касите на Музейко.
3.
На територията на Музейко не се позволява консумация на храна и напитки. В
Музейко НЕ осигуряваме специално място за обяд.
4.
Задължение на ръководителите е да са непрекъснато с децата, както и да ги
придружават и им помагат през целия престой в Музейко.
5.
Очакваме ръководителите да се включват активно в заниманията с децата и
при нужда подпомагат дейността на водещия.
6.

Насърчаваме децата да питат, ако не са разбрали някое указание;

7.

Очакваме от децата да се изслушват и да не се прекъсват.

8.
По време на разходката целият клас се придвижва заедно, за да не се губи
визуален контакт с децата.
9.
В зависимост от избрания вид посещение, Вашата програма ще завърши между
12:00/ 12:30 и 13:00 часа за сутрешните посещения и между 15:30, 16:00 или 16.30 ч. за
следобедните посещения. Нужно е да планирате време за самото напускане на
сградата – около 10 мин.
10.
Моля, изисквайте децата да са закусили, когато посещението е в сутрешния
часови блок и обядвали, когато посещението е в следобедния часови блок преди
посещението си в Музейко.
След посещението
Вашето мнение е безценно за нас! По време на посещението на групата в Музейко ще
Ви бъде предоставен формуляр за обратна връзка, където може да споделите впечатленията
си от посещението. Моля да попълвате и предавате попълнения формуляр след приключване
на програмата. Може да ви изпратите Вашето мнение и препоръки от посещението на
edu@muzeiko.bg.
Общи правила
1.
Ръководителят носи отговорност за безопасността и дисциплината на децата в
Музейко. Ето защо Вашето присъствие по време на програмата е задължително.
2.
По време на посещението на училищна група в Музейко ще има и други
посетители. Молим да напомните на децата да се отнасят вежливо и любезно с тях.
3.
Инсталациите в изложбените зали са разработени специално за децата и
следва да бъдат използвани по предназначение.
4.
Екипът на Музейко си запазва правото предсрочно да прекрати посещението
на група, която не спазва правилата или не използва изложбените инсталации по
предназначение.

В Музейко децата знаят, че:
1. Слушаме внимателно, участваме активно и се забавляваме;
2. Помагаме си и при нужда търсим Музейковец;
3. Ходим – не тичаме; говорим – не викаме;
4. Питаме, когато нещо не ни е ясно;
5. Пазим Музейко и изложбите в него;
6. Съобразяваме се с другите посетители.

