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SREČANJE Z UMETNINO V ŽIVO

Menimo, da izobraževanje na daljavo in e-gradiva, ki jih ponujamo v UGM, pod nobenim pogojem ne morejo in ne smejo nadomestiti soočanja z

umetnino v živo – neposredni stik z umetnino, ki ima neprecenljiv vzg.- izob. pomen. Lahko pa ga podpira. V kombinaciji s tradicionalnimi metodami

muzejskega izobraževanja lahko raznoliko e-gradivo kakovostno prispeva k uresničevanju ciljev muzejske pedagogike in hkrati podpira uresničitev,

razširitev ter dopolnitev šolskih kurikularnih ciljev.



UGM OD DOMA

http://www.ugm.si/izobrazevanje/ugm-od-doma/

V UGM smo v času zaprtja pripravili vrsto e-gradiv, katerih cilj je bil ohraniti stik z našimi obiskovalci, v

njih ohranjati potrebo in željo po obisku muzeja. Z njimi smo nagovarjali najmlajše, mlade in odrasle.

Redno smo pripravljali gradivo, ki je bilo dostopno vzgojiteljem/icam in učiteljem/icam, da so ga lahko

uporabljali pri pouku na daljavo.

http://www.ugm.si/izobrazevanje/ugm-od-doma/


E-GRADIVO, KI NAGOVARJA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE

dostopno na spletni strani UGM, družabnih omrežjih, e-novičnikih, KUV, razlagam.si …  



V ŽIVO IZ UGM: otvoritve, ekspres vodstva kustosov, vodstva za organizirane skupine iz OŠ, SŠ, fakultet in sobotne ustvarjalnice 5 +

• seznanjanje z aktualnimi razstavami v UGM (100+ Vrhunci iz Zbirke UGM … )

• MUZEJSKI PROSTOR: učenci so dobili vpogled v muzejski prostor, umetnine so lahko videli v postavitvi, sosledju, razmerjih, prostor kot prikriti kurikulum; 

• komunikacija je lahko potekala v obe smeri; učenci so lahko spraševali, komentirali, me vodili nazaj do izbrane umetnine … 

• vodenje v obliki predavanja, podajanja informacij se je prekinjalo s vključevanjem vprašanj, nalog, ki so motivirale v bolj pozorno opazovanje in razumevanje 

razstavljenih umetnin;

• doseglo je tudi bolj oddaljene kraje Slovenije in tudi tujino; spremljalo nas je lahko večje število udeležencev;

• slabosti: težje se je bilo prilagoditi predznanju učencev; slabša komunikacija; slaba kvaliteta fotografij umetnin (kar bi se dalo rešiti s kakovostnejšim orodjem); 

sama za vodenje nisem tako dobro motivirana kot sem lahko za vodenju v živo (način vodenja preko kamere ima zagotovo drugačne zakonitosti kot v živo). 



e-gradivo s kakovostnimi fotografijami in video posnetki umetnin (predvsem iz Zbirke UGM): Huda mravljica na obisku, Zbirka UGM za otroke, Virtualna razstava: Iz naše Zbirke;

Ostajamo doma z Zbirko, Spoznaj umetnika / umetnico ...

- HUDA MRAVLJICA NA OBISKU predstavlja umetnine iz Zbirke UGM (fotografije podprte z besedili, vprašanji in reševanjem različnih raziskovalnih ter likovnih nalog, ki vodijo v

poglobljeno opazovanje in razumevanje umetnin; medpredmetno povezovanje (spoznavanje motiva ptic v Zbirki UGM + izdelovanje ptičje hišice), medinstitucionalno

sodelovanje (Otroške ilustracije iz Zbirke UGM + Pravljice, Mariborska knjižnica, Radio Maribor) … Gradivo vključuje vabilo, da si umetnine lahko ogledajo tudi v živo. Huda

mravljica je prejela ok. 200 otroških likovnih izdelkov.



VIDEO GRADIVO Zbirka UGM za otroke – Z Uršo in Davidom po razstavi

- predstavlja umetnine iz Zbirke UGM preko dialoga med Uršo (pedagoginjo, mamo) in Davidom (7 let) neposredno pred umetnino v razstavišču (muzejski prostor!!!) 

+ navodila za likovno nalogo, preko katere otroci poglobijo svoje razumevanje in doživljanje obravnavane umetnine;

- video, gibljiva slika je že sama po sebi zanimiva in privlačna otrokom; posnetki so kratki, dopuščajo še dovolj prostora za nadaljnji dialog, poglobitev in ustvarjanje. 



NADALJNJE DELO Z E – GRADIVI V OKVIRU MUZEJSKEGA IZOBRAŽEVANJA

V e-gradivu vidimo velik potencial tudi pri nadaljnjem delu in sicer v povezovanju s tradicionalnimi metodami muzejskega izobraževanja slediti cilju naše

ustanove, ki je spoznavanje umetnosti v neposrednem stiku, V ŽIVO – kar seveda podpira tudi cilje učnih načrtov.

Nabor idej o možnostih uporabljanja muzejskega e-gradiva pridobljenih v pogovoru s starši, vzgojitelji/cami in učitelji/cami:

- kot pripravo in motivacijo učencev za obisk umetniške razstave; praksa kaže na to, da so učenci in dijaki, ki so predhodno informirani o naši ustanovi

in naših vsebinah, veliko bolj pripravljani za sodelovanje na samem obisku razstave;

- kot učno gradivo po ogledu razstave – ponovitev, pomnjenje, povezovanje z novimi vsebinami;

- kot didaktično gradivo pri organiziranih dejavnostih ob razstavah (vodstva, ustvarjalnice …);

- kot gradivo za samostojni obisk otrok, mladih, družin;

- pri delu z otroci in mladimi s posebnimi potrebami;

- kadar zaradi nenadnih razlogov ni mogoče fizično izpeljati napovedani obisk in ga ni mogoče

prestaviti na drugi termin;

- pri delu s skupinami iz bolj oddaljenih šol,

- kot gradivo pri urah Likovne umetnosti in drugih predmetih;

- kot gradivo za prostočasne dejavnosti;

- …



ZAKLJUČEK: E-GRADIVO JE ORODJE, DODATNI IZOBRAŽEVALNI VIR, KI NAM POMAGA DOSEGATI NAŠE CILJE

Stanje, ki ga je v zadnjem letu povzročila pandemija, je bilo za nas izziv oz. nuja, da smo začeli intenzivneje delati na področju, ki smo ga sicer že vzpostavili, a še ne

dovolj - glede na razpoložljivost sodobnih tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. V kolikor hočemo čim širše nagovarjati, se moramo posluževati pristopov, ki bodo

nagovorili različne tipe javnosti. Mnogim je blizu prav ta način, zlasti mladim in odraslim, ki v jeziku IKT govorijo in komunicirajo sproščeno ter učinkovito. Menimo,

da se bodo preko takšnega nagovora počutili bolj sprejete, slišane in motivirane, da muzej tudi obiščejo. Pri tem se moramo soočiti s predsodkom, ki ga imamo o

uporabljanju tehnologij (pri otrocih in mladih). S vključevanjem tehnologij jih lahko tudi mi, muzeji, navajamo na to, da se jih bodo naučili uporabljati kot orodje.

V razmislek: e-gradiva (video, e-učni listi, power point …) so tudi vizualni, likovni izdelki. Orodja, za pripravo teh gradivo, so lahko zelo preprosta in vsi se jih lahko

naučimo uporabljati. Vendar če nimamo notranjega likovnega, oblikovalskega občutka, če je gradivo brez kritično ovrednotene oblikovalske zasnove, nastane slab in

neučinkovit izdelek (nap. okraševanje brez nekega pomena, slaba kompozicija, slaba svetloba …). Menim, da je nujno sodelovanje z drugimi strokovnjaki

(oblikovalci, programerji, umetniki), ne samo zato, da bomo pridobili na času, temveč predvsem zato, da bomo pridobili kakovostnejše gradivo.

O, TO PA NE!

V MUZEJU SE RES NE BOMO ŠLI 

RAČUNALNIŠKIH IGRIC! ALI PAČ?!


