Educa Izobraževanja 2017 in Skupnost muzejev Slovenije (v sodelovanju) organizirata

ŠOLA MUZEJI
in

1. nacionalni strokovni posvet

o teoriji in praksi
muzejske pedagogike
Konferenčni center City hotel Maribor | 26. – 27. maj 2017

M

ed sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi gotovo sodi
institucionalno partnerstvo – povezovanje ustanov
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
pa tudi izobraževanja odraslih s kulturnimi in z drugimi ustanovami.
Namen takega povezovanja je kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Med temi ustanovami velja posebej poudariti muzeje (v
najširšem pomenu besede). Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem možnosti, ki jih za uresničevanje ciljev kurikuluma nudi muzej,
že dodobra znane. Tudi zapis v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju
v RS, da je eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja »zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami
in širšim okoljem« in pogoste omembe muzejev v učnih načrtih (v
kontekstu ciljev, vsebin ali didaktičnih priporočil oz. strategij poučevanja) na vseh ravneh izobraževanja, napotujejo učitelje na pogosto obiskovanje muzejev. Kljub temu pa statistični podatki o
komplementarnosti poučevanja kažejo, da tovrstno sodelovanje še
ni izkoriščeno v zadostni meri.

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter
iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija
tega edinstvenega posveta!

Danes v Sloveniji pravih raziskav o pomenu in vplivu obiskovanja
muzejev kot avtentičnih kulturnih okolij na vzgojo in izobraževanje
pravzaprav nimamo, zato smo se odločili za strokovni posvet, ki je
namenjen tako učiteljem na vseh ravneh izobraževanja kot kustosom muzejev in drugih inštitucij z značilnostmi muzeja, ki se
na kakršenkoli način ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.
Vse te vabimo k prijavi svojega prispevka v obliki strokovnih člankov, evalvacij, analiz, študij primerov, delavnic in plakatov
(predstavitev strokovnega dela, ki je še v procesu).

D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike

Podrobnejša navodila za aktivne udeležence bomo objavili na
www.educa-izobrazevanje.si okoli 20. januarja ter na
www.šolainmuzeji.si od 1. februarja dalje.

NAMEN POSVETA
Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na
obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi
s strani muzejskih kustosov/pedagogov kot tudi učiteljev na drugi
strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega
sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

OSREDNJI VSEBINSKI SKLOPI POSVETA
Na posvetu so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako
naslednje:
A. Učni načrti in muzeji (povezave in analize na ravni učnih ciljev,
vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno
učenje, konstruktivizem, …)
B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih (povezave
na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …)
C. Muzeji in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …)

ORGANIZATORJA POSVETA
Organizator posveta je EDUCA Izobraževanje v sodelovanju s
Skupnostjo muzejev Slovenije.
se že 25 let uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja. V
teh letih smo izvedli okoli 230 seminarjev, posvetov, konferenc in
delavnic s preko 700 uglednimi predavatelji ter z okoli 11.200 zadovoljnimi udeleženci.
je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki
jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. S svojim
delovanjem predstavlja in promovira slovenske muzeje in galerije ter
preko njih celotno kulturno in naravno dediščino, za katero skrbijo.

PREDAVATELJI
Posvet bo potekal v obliki plenarnih predavanj ter prispevkov v sekcijah kot prikaz dobrih praks, evalvacij, analiz ali delavnic učiteljic/
učiteljev/profesoric/profesorjev, muzejskih pedagoginj/pedagogov.
Vabljeni plenarni predavatelji oz. predavateljice bodo:
◗ Vida Koporc Sedej, sekretarka na Ministrstvu za kulturo; v svojem predavanju bo predstavila analizo statističnih podatkov
šolskih obiskov v muzejih ter o pedagoških programih v državnih muzejih

◗ Dr. Helena Smrtnik Vitulić, izr. prof. za področje razvoje psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; v predavanju bo
spregovorila o razvojnih značilnostih mladostništva
◗ Dr. Staša Tome, doktorica bioloških znanosti in muzejska svetnica zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije; na predavanju
bo spregovorila o povezovanju muzejskih programov z učnimi načrti
◗ Dr. Rajka Bračun Sova, umetnostna zgodovinarka in doktorica
znanosti na področju izobraževanja učiteljev; v predavanju bo
spregovorila o razmerju med šolsko in muzejsko pedagogiko
◗ Dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, sicer pa izredna
profesorica za umetnostno zgodovino na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani; leta 2010 je s sodelavci zasnovala nov 2.stopenjski študij muzejske pedagogike; na predavanju bo spregovorila o državljanski vzgoji v umetnostnih muzejih
Nabor prijavljenih in izbranih predavateljev v sekcijah oz. v delavnicah bomo objavili naknadno po izteku roka za prijavo in izbor.

LOKACIJA, TERMIN IN TRAJANJE POSVETA
Posvet se bo pričel v petek 26. maja ob 9.30 ter nadaljeval in zaključil v soboto 27. maja ob 13.15. Lokacija posveta bo konferenčni
center CITY hotela Maribor ter deloma v Muzeju narodne osvoboditve Maribor in Umetnostne galerija Maribor.

KOTIZACIJA IN PLAČILO
Kotizacija za prvega udeleženca znaša 195,00 EUR + DDV, za vsakega naslednjega iz iste ustanove priznavamo 10 % popusta.
Aktivni udeleženci v sekcijah oz. v delavnicah so deležni znižane

kotizacije, ki znaša 155,00 EUR + DDV. Prav tako imajo znižano kotizacijo študenti brez prispevka in sicer 50,00 EUR + DDV.
Kotizacija vključuje prisotnost na posvetu, napitke in zakusko med
odmori, svečano večerjo s posebnim programom, strokovno gradivo ter vodena ogleda Muzeja narodne osvoboditve Maribor in
Umetnostne galerije Maribor. Kotizacijo plačate na osnovi izstavljenega e-računa.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:
EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, P.P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226
info@educaizobrazevanje.si, stefan@educaizobrazevanje.si
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom
seminarja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti,
faksu-u ali e-pošti. Aktivni udeleženci imate rok za najavo aktivne
udeležbe in naslova prispevka do 15. 2. 2017.

PRVI DAN – petek, 26. maj

OKVIREN PROGRAM POSVETA
08.30 – 09.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV IN KAVA DOBRODOŠLICE

09.30 – 09.45

OTVORITEV POSVETA IN POZDRAVNI NAGOVORI
◗ Štefan Krapše, organizacijski vodja posveta, EDUCA izobraževanja
◗ Dr. Metoda Kemperl, programski vodja, PF Univerze v Ljubljani
◗ Dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije

09.45 – 11.15

PLENARNA PREDAVANJA 1. del
◗ Vida Koporc Sedej, Ministrstvo za kulturo: PEDAGOŠKI PROGRAMI V DRŽAVNIH MUZEJIH
◗ Asist. dr. Rajka Bračun Sova, umetnostna zgodovinarka: O RAZMERJU MED ŠOLSKO IN MUZEJSKO PEDAGOGIKO

11.15 – 11.45

ODMOR ZA NAPITKE

11.45 – 13.15

PLENARNA PREDAVANJA 2. del
◗ Izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić, PeF Univerze v Ljubljani: RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLADOSTNIŠTVA
◗ dr. Staša Tome, muzejska svetnica, Prirodoslovni muzej Slovenije: POVEZOVANJE MUZEJSKIH PROGRAMOV Z UČNIMI NAČRTI

13.15 – 14.00

ODMOR ZA PRIGRIZEK

14.00 – 15.30

PREDSTAVITEV REFERATOV PO SEKCIJAH
◗ Sekcija A: konferenčna dvorana City 1
◗ Sekcija B: konferenčna dvorana City 2

15.45 – 17.15

PRIMER DOBRE PRAKSE
◗ MUZEJ MALO DRUGAČE: predstavitev inovativnih pedagoških programov v Muzeju narodne osvoboditve Maribor

DRUGI DAN - sobota, 27. maj

19.45

SVEČANA VEČERJA S POSEBNIM PROGRAMOM

08.45 – 09.30

PLENARNA PREDAVANJA 3. del
◗ Izr. prof. dr. Metoda Kemperl, PeF Univerze v Ljubljani: DRŽAVLJANJSKA VZGOJA V UMETNOSTNIH MUZEJIH

09.30 – 11.00

PREDSTAVITEV REFERATOV PO SEKCIJAH
◗ Sekcija C: konferenčna dvorana City 1
◗ Sekcija D: konferenčna dvorana City 2

11.00 – 11.30

ODMOR ZA NAPITKE

11.30 – 13.00

PRIMER DOBRE PRAKSE
◗ Brigita Strnad, višja kustosinja; Umetnostna galerija Maribor: AVTENTIČNO UČENJE V UMETNOSTNEM MUZEJU

13.00 – 13.15

ZAKLJUČEK POSVETA

Organizator si pridržuje pravico do manjših programskih sprememb oz. do odpovedi posveta v primeru
premajhnega števila udeležencev, o čemer boste pravočasno obveščeni.

