MUZEJI LATVIJAS SKOLAS SOMĀ

Agrita Ozola
Tukuma muzeja direktore

PROGRAMMAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" FORUMS 2019. GADA 24. OKTOBRĪ, LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS, RĪGĀ

VIENS PIEMĒRS NO TUKUMA MUZEJA UN
BROCĒNU VIDUSSKOLAS SADARBĪBAS:
CEĻOJUMS LAIKĀ. 1919

SKOLĒNI NODARBĪBĀ «CEĻOJUMS LAIKĀ.
1919»DURBES PILĪ TUKUMĀ

SKOLĒNU ATBILDES PAR TO, KAS
PĀRSTEIDZA MUZEJĀ
Cik ļoti precīzi ir iespēja izdzīvot notikumus pirms 100 gadiem
Viss tiešām notika kā pirms 100 gadiem
Labā attieksme un centība no [programmas] veidotājiem
Tas, ka nešķiro cilvēkus
Tas, ka visi bija nopietni
Tas, ka varēja izspēlēt lazareti pirms 100 gadiem
Tas, ka par mani rūpējās
Iekārtojums un apģērbs, un visādi priekšmeti
Kad saģērbāmies, izskatījāmies tiešām kā citi cilvēki
Muzejs tiešām bija parūpējies par ēdienu un apģērbu
Ka bija interesanti
Nezināšana

SKOLĒNU ZINĀŠANAS, PRASMES UN
ATTIEKSMES

SKOLĒNU ATBILDES UZ JAUTĀJUMU:
KAS PALIKS ATMIŅĀ?
Man paliks atmiņā tas, kā es jutos. Sajūta tiešām nebija kā mūsdienās
Skrējiens pakaļ lādei un ka mani kopa kā slimnieku
Tērpi un aksesuāri, priekšmeti un interjers
Tas, kā mēs visi iejutāmies lomās
Kā ļaudis ģērbās un uzvedās

Medicīna [tā laika]
Jautrība un saliedēšanās ar klasi
Pirmo reizi biju muzejā, kur var kaut ko darīt un izpētīt katru lietu kārtīgi
Ka nebija solīdā un noslēgtā muzeja gaisotne
Filmiņa [par 1919] un fotografēšanās
Tas zieds, ko saņēmu

MUMS VISIEM BIJA INTERESANTI: SKOLĒNIEM,
SKOLOTĀJIEM UN MUZEJA DARBINIEKIEM

SASNIEGTS PLĀNOTAIS REZULTĀTS:
ATTĪSTĪTAS SADARBĪBAS PRASMES,
EMPĀTIJA UN TOLERANCE

PEDAGOGU
ATZIŅAS

(TUKUMA MUZEJA 2019.
GADA APTAUJAS DATI)

Skolēni saprata kultūru atšķirības, salīdzinot ar mūsdienām
Tika gūtas zināšanas un attīstītas prasmes diskutēt
Nodarbība skolēniem likās neparasta un intriģējoša
Šāda veida nodarbība ir daudz produktīvāka nekā gida stāstījums
Muzeja darbinieki bija labi sagatavoti un prata ieinteresēt

PEDAGOGI NODARBĪBĀ «CEĻOJUMS LAIKĀ.
1919»DURBES PILĪ TUKUMĀ

TO PEDAGOGU IEROSINĀJUMI, KAS
ORGANIZĒJA PIRMS- MUZEJA UN PĒCMUZEJA NODARBĪBAS
Skolēniem bija daudz jādomā pašiem, jāimprovizē sava loma,
sasaistot ar savām prasmēm un savas zināšanām
Skolēni bija daudz aktīvāki un ieinteresētāki nekā iepriekš
apmeklētājos muzejos. Viņi daudz runāja pēc muzeja apmeklējuma.
Bija laba sadarbība ar citiem skolotājiem un muzeja darbiniekiem
Iepriekšēja sagatavošanās skolā palīdzēja iepazīt skolēnus daudz
tuvāk un citādāk. Tā saliedēja klases kolektīvu

«LATVIJAS SKOLAS SOMA»: IETEKME MUZEJU
DARBĪBĀ

(LR KULTŪRAS MINISTRIJAS DATI PĒC INFORMĀCIJAS VIETNĒ LATVIJAS K ULTŪRAS
KARTE: WWW.KULTURASKARTE.LV)
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SECINĀJUMI
 Programma «Latvijas skolas soma» pozitīvi ietekmējusi muzeju nodarbību

intensitāti 2/3 visu akreditēto muzeju;
 Programma ir paplašinājusi skolēnu grupu ģeogrāfisko areālu: palielinās to
skolēnu grupu skaits, kas muzejā ierodas no citiem Latvijas reģioniem
 Muzeji atzīmē, ka īpaša ievadekskursija, lai iepazīstinātu ar muzeju, ir
nepieciešama opcija muzeja piedāvājumā, jo tieši programmas “Latvijas
Skolas soma” ietvaros muzejus apmeklē arvien vairāk tādu skolēnu, kuri
līdz šim nekad nav bijuši muzejā.

TENDENCES
(2018. GADA DATI)

 No pavisam vairāk nekā kultūras 1400 piedāvājumiem, kas apkopoti Kultūras ministrijas







mājaslapā, gandrīz pusi jeb 642 piedāvājumus veido muzeji un arhīvi, kam seko
bibliotēkas ar 470 aktivitātēm
Apmeklējumu skaita pieaugums muzejos apmeklējumu segmentā “Skolēni grupās”
(salīdzinot ar 2017. gadu +42 864), visticamāk saistāms ar programmas “Latvijas Skolas
soma” ietekmi.
To apliecina tas, ka vienlaikus būtiski pieaudzis (salīdzinot ar 2017.gadu + 1732) arī
izglītojošo programmu nodarbību skaits.
Savukārt, salīdzinot ar CSP datiem par izglītojamo skaita dinamiku pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārizglītojošajās skolās, redzams, ka pirmsskolēnu un skolēnu skaita
pieaugums nav tik liels, lai būtu pamata iemesls skolēnu un pirmsskolēnu apmeklējumu
skaita pieaugumam muzejos.
Vēl viens faktors, kas varētu ietekmēt apmeklējumu skaita dinamiku reģionos, ir tāds, ka
daudzas pašvaldības sava novada skolu un pirmsskolas mācību iestāžu audzēkņiem
nodrošina gan bezmaksas apmeklējumu, gan arī iespēju bez maksas piedalīties novada
muzeju īstenoto izglītojošo programmu nodarbībās. Tas korelē arī ar bezmaksas
muzeju apmeklējumu skaita un daļas pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (+131
848; 2017.gadā – 37% no apmeklējumu kopskaita; 2018. gadā – 40%).

TENDENCES
(2018. GADA DATI)

 Vairākos muzejos apmeklējumu skaits segmentā “Skolēni grupās” 2018. gadā,

salīdzinot ar 2017.gadu, nozīmīgi pieaudzis, piemēram, Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā – 3 reizes, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Rīgas Kino
muzejā – 2 reizes, Latvijas Dabas muzejā un Latgales Kultūrvēstures muzejā - 1,5
reizes.
 Vairākos muzejos, kuru piedāvājums ir populārs – Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs, Latvijas Kara muzejs, Turaidas muzejrezervāts, Cēsu un Kuldīgas muzeji –
skolēnu apmeklējumu skaitu nav bijis iespējams kāpināt, jo jau ir sasniegta muzeja
resursu un kapacitātes robeža. Īpaši valsts muzejos, kas ir valsts iestādes
(Piemēram, valsts iestāžu reformu plāns paredz, ka iestāžu darbinieku skaits trīs
gadu laikā ir jāsamazina par 6% un tas attiecas arī uz muzejiem).
 Muzeju pakalpojumu cenas ir salīdzinoši zemas. 2018. gadā vidējā ieejas maksa
Latvijas muzejos bija 2,5 euro. Muzeji aptaujā par projekta “Latvijas skolas soma”
pirmajām pieredzēm 2018. gada beigās atzīmēja, ka daudzos muzejos , arī lielākajos
klases izmanto pakalpojumu komplektu – piemēram, iepazīšanās ekskursija muzejā
gida pavadībā + muzejpedagoģiskā nodarbība vai radošā darbnīca vai tml.

«LATVIJAS SKOLAS SOMA»: MUZEJPEDAGOGU
VIEDOKLIS

TUKUMA MUZEJA ORGANIZĒTĀ APTAUJA LATVIJAS MUZEJOS 2019. GADA OKT OBRĪ

DAŽI SECINĀJUMI PĒC MUZEJU APTAUJAS
Izsūtītas aptaujas anketas akreditētiem muzejiem un to filiālēm – 151;
Atbildes snieguši 86 muzeji;
Visi muzeji piedāvā ekskursijas, 2/3 – arī programmas, kas saistītas ar
mācību priekšmetu tēmām;
Lielākoties muzeji orientējas uz humanitārajām un sociālajām
zinātnēm, maz programmu dabaszinātņu un inženierzinātņu tēmās;
Muzeji spēj elastīgi mainīt nodarbību ilgumu;
Daudzi muzeji vēlētos uzklausīt skolotāju vēlmes, izstrādājot jaunas
programmas.

MUZEJPEDAGOGU IEROSINĀJUMI
(2019. GADA APTAUJAS DATI)

Priecājamies, ka «Latvijas skolas soma» piedāvā plašākas iespējas
skolēniem

Izvēloties muzeja piedāvājumu, vairāk padomāt par tā saturu un ietekmi uz
skolēnu zināšanu dziļumu un noturību, nevis nodarbības garumu.
Aicinām skolotājus un novadu koordinatorus izklāstīt muzejiem savas
vēlmes un ierosinājumus, sniegt konsultācijas, lai tie varētu veidot tādas
programmas, kas skolotājiem varētu būt visnoderīgākās
Iesakām mazināt birokrātiskās prasības, vienkāršojot norēķinu kārtību, lai
atvieglotu skolotāju, muzeju darbinieku un grāmatvežu darbu.
Vajadzētu padomāt par ceļa izdevumu segšanas iespējām.

GRŪTĪBAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANĀ UN
APMAKSĀ
(2019. GADA APTAUJAS DATI)

Sākumā bija grūtības noformēt līgumus, rēķinus, bet tās lielākoties ir
pārvarētas.

Dažkārt rodas pārpratumi tajās pašvaldībās, kur ir vienotā
grāmatvedība, jo vietējais muzejs nevar izrakstīt rēķinu vietējai skolai.
Skolas tāpēc izvēlas doties uz citiem muzejiem.
Ir tādi pašvaldību muzeji, kuri spiesti slēgt līgumu ar «Biļešu paradīzi»,
lai vietējās pašvaldības skolas varētu apmaksāt par apmeklējumu.
Dažiem muzejiem grūtības sadarbībā ar Rīgas skolām, no kurām
pašvaldība prasa vairāk dokumentu nekā citas pašvaldības.

Skolotāji dažkārt neizmanto programmas finansējumu, jo viņiem
vienkāršāk nopirkt muzeja biļeti nekā kārtot visas formalitātes.

MUZEJU SADARBĪBA AR LSS
KOORDINATORIEM
(2019. GADA APTAUJAS DATI)

Tikai daži muzeji aptaujā atzinuši, ka ir abpusēji veiksmīga
sadarbība ar LSS koordinatoriem, tiek apspriestas vēlamās
nodarbību tēmas, muzeju pārstāvji piedalās skolotājiem
organizētajos semināros.
Lielākoties muzeji vienkārši izsūta savus piedāvājumus
koordinatoriem un informē par iespējām, bet reti saņem
atgriezenisko saiti.
Vairums muzeju atzinuši, ka faktiski nesadarbojas, bet
sniedz koordinatoriem informāciju, ko tie lūdz.
Daudzi muzeji atbildējuši, ka nekādā veidā nesadarbojas ar
koordinatoriem.

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU! BŪSIET VIENMĒR
GAIDĪTI MUZEJOS!

