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Ma már a „rajz” egyre tágabban értelmezett vizuális nevelést jelent, hiszen a
tananyag kötelező elemei a vizuális nyelv, a vizuális kommunikáció, a tárgy-
és környezetkultúra, és újabban a médiára vonatkozó ismeretek is. Ezekkel
az ismeretekkel akár többféle tananyag keretében is ismerkednek a gyerekek,
hiszen nemcsak a rajzóra, hanem a nyelvtan, a dráma, az informatika épp
úgy képezheti ezeknek az ismereteknek a hátterét.

Ugyanakkor a vizuális nevelő tanárok kevés segítséget kapnak, ezért a vizuális
nevelés a közoktatásban teljesen magára maradt, a művészettel való élő kapcsolat
híján a hazai rajztanítási gyakorlat egyre inkább távolodott a tantárgyban rejlő
lehetőségektől. Az alacsony óraszám miatt a rajzórákon elsősorban a tehetséges—
nek ítélt tanulók kapnak lehetőséget, pedig nem csak az ő kiváltságuk, hogy az
egyén számára szemléletformáló színvonalas vizuális nevelésben részesüljenek.

Mivel a kortárs művészetek hasonlóan széles, sokszínű vizuális spektrumot
kínálnak, a kortárs művészetek értőbb megismerése egyben a vizuális nevelés
vonzáskörébe tartozó sokrétű ismeret gyakorlati elsajátítására is lehetőséget ad. 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG
MÚZEUMPEDAGÓGIÁRA?



Ezért a Pécsi Galériák múzeumpedagógiai programjának nem titkolt,
elsődleges célja a jövő műértő közönségének kinevelése, hogy a jövendő
kiállításainkat látogató generációknak aktív és értő viszonya legyen a vizuális
és kortárs művészetekhez. Ennek elengedhetetlen feltétele a gyerekek
vizuális kompetenciáinak fejlesztése. Ezért, elsősorban az iskolai oktatáson
keresztül, az iskolák vizuális nevelőivel együttműködve, képzett múzeum–
pedagógus segítségével, támogatjuk a kapcsolatteremtést a kortárs
művészetekkel csak úgy, mint az ismerkedést a műalkotás esztétikai
és technikai feltételeivel és vizuális kommunikáció komplex elemeivel.
A Galéria múzeumpedagógia foglalkozásai az élmény alapú pedagógiára
épülnek, melynek lényege, a tapasztalati úton átélt, megélt tartalmak
tartós bevésődése. Tehát miközben számunkra egy műértő közönség
születik, a tanítás eredményességének érdekében alternatívát
és segítséget kínálunk a pedagógusoknak.

AZ M21 ÉS A PÉCSI GALÉRIA
A KORTÁRS VIZUÁLIS MŰVÉSZET
BEMUTATÁSÁRA SZAKOSODOTT.



MI AZ A KORTÁRS JUNIOR?



6-16 éves fiataloknak szóló, a vizuális neveléshez kapcsolódó múzeum–
pedagógiai programkínálat. A Pécsi Galériák küldetése segíteni a fiatal
korosztály vizuális nevelését, ezért a megszokott iskolai rajzórák izgalmas
kiegészítő szerepét kívánja betölteni. Elsősorban a Galériák eseményeihez,
kiállításaihoz kapcsolódó programokat, klasszikus értelemben vett múzeum–
pedagógiai 1–1.5 órás foglalkozásokat szervez és bonyolít le, amelyek
a kiállítás bemutatása mellett minden olyan vizuális kultúrát érintő kérdéssel
is foglalkozik, amely a helyi kulturális, művészeti életünkhöz kapcsolódik,
továbbá olyan segédanyagokat kínálunk fel a pedagógusoknak, melyeket
a rajzórákon vagy szakkörökön fel tudnak használni, egy adott téma kapcsán.

A Kortárs Junior intenzív kapcsolatot szeretne kialakítani a város és a régió
iskoláival, a területen tevékenykedő pedagógusokkal, így hozzá tudna járulni
a vizuális nevelés órák tematikájának színesítéséhez, a NAT kívánalmainak/
szempontjainak figyelembevételével.

MI AZ A KORTÁRS JUNIOR?



A múzeumpedagógiai program minden esetben a Galéria kiállításait
bemutató, magyarázó, elemző interaktív, saját élményen alapuló foglalkozás.

A Galéria oktatást segítő háttéranyagokat biztosít, olyan online segédanyagot,
amelynek segítségével az iskolai tanítás élményközpontúvá váljon. 

Iskolai helyszínen megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások
— egyedi igény szerint

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
MUNKÁNK 3 RÉSZBŐL ÁLL
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SEGÉDANYAG

Kortárs Junior programunk az iskolai oktatáshoz is kínál
online kiegészítő tartalmakat. A segédanyagainkkal
(videók és letölthető dokumentumok) a vizuális nevelő
tanároknak kívánunk segítséget nyújtani, pl. a tanórákon,
szakkörökben, etc. A témaválasztás során nem hagyjuk
figyelmen kívül a Nemzeti Alaptanterv (vizuális kultúra)
elvárásait. Ezeket a segédanyagokat a jövőben szintén
a honlapunkról lehet elérni.



A Kortárs Junior aktuális foglalkozásairól tájékozódni lehet:
— a galériák honlapján, illetve
— rendszeres hírlevélben (feliratkozás szükséges).

A foglalkozások pontos leírását, tematikáját a korcsoportokon
belül találhatják meg, ezen kívül minden más fontos információ
(ár, kontakt, jelentkezés) is itt lesz elérhető.

AKTUÁLIS
FOGLALKOZÁSOK



6-10 ÉVES KOROSZTÁLY

11-14 ÉVES KOROSZTÁLY

15-16 ÉVES KOROSZTÁLY

A járványhelyzetből adódó óvintézkedések miatt
a foglalkozások jelenleg szünetelnek, de ahogy
látogathatóak lesznek a kiállításaink, a múzeum–
pedagógiai kínálatunk aktuálisan megtalálható
lesz a honlapunkon. 

WWW.PECSIGALERIAK.HU
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KORCSOPORTOK



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,
KAPCSOLATTARTÓ

BALOGH TÜNDE
Kiállítási koordinátor, múzeumpedagógus

+36 20 436 0163


