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TANTÁRGY CÉLJA:

A hallgatók ismerjék meg a hazai, illetve a külföldi múzeumokban folyó közművelődési
tevékenység elméleti és gyakorlati terepének legjellemzőbb törekvéseit az adott
múzeumtípus arculatának megfelelően.
Szerezzenek jártasságot a múzeumi gyakorlatra orientált képzésben a múzeumlátogató
közönséggé való nevelésben.
Legyenek képesek múzeumi gyermekfoglalkozások megtartásának szakszerű
felkészülésére
Legyenek tisztában a múzeumpedagógia fogalmával, alapvető célkitűzéseivel.
Törekedjenek könyvtáros-jelöltként, s majd könyvtárosként is egyfajta múzeumlátogató
attitűd kialakítására. Tudják elkülöníteni a látott gyűjteményeket az adott múzeumtípusok
szerint.
Térképezzék fel lakóhelyük helytörténeti gyűjteményeit, múzeumi intézményeit.
TANTÁRGY TARTALMA:

•
•
•
•

A múzeumok szerepe az iskolai oktatás-nevelés folyamatában: a múzeumok és az
iskolák együttműködésének lehetőségei, módszerei, a múzeumi gyűjtemények, a
nemzeti kincsek felhasználása oktatási-nevelési célokra.
A múzeumpedagógia fogalma, története, nemzetközi és magyarországi folyamatai, a
törvények, rendeletek és tantervek szellemében.
Múzeum és iskola kapcsolatának jövője, az egész életen át tartó tanulás (LLL)
folyamatában.
Múzeumpedagógiai projektek külföldön és hazánkban: elméleti és gyakorlati
tudnivalók.
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