MCMP - Metodické centrum muzejní pedagogiky (Mgr. Tomáš Drobný)
Plán činnosti Metodického centra muzejní pedagogiky (MCMP) na rok 2014 představuje
pokračování v cestě definované ve Střednědobé koncepci muzejního centra MCMP do r. 2016
a k splnění stanovených strategických cílů vytyčuje tyto úkoly.
1. Tvorba metodik a dalších metodických materiálů v oboru muzejní pedagogiky pro potřeby
muzejních pedagogů v elektronické případně i tištěné podobě.
2. Zajištění systematické realizace koncepčního vzdělávacího programu. V polovině roku
2014 se dokončí běh druhého ročníku kurzu Základy muzejní pedagogiky a již nyní
deklarovaný zájem další posluchačů vyžaduje přípravu a zahájení třetího ročníku. Mimo to
budou uspořádány přednášky, semináře a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost. Pro
edukační pracovníky paměťových institucí, případně jejich zřizovatele, budou poskytovány
odborné konzultace a další služby na podporu rozvoje muzejní pedagogiky.
3. Metodické centrum zajistí publikaci odborných textů jak z rozsahu vlastní činnosti, tak
vytvořených odborníky spolupracujícími na aktuálních tématech oboru. V rámci navázaných
kontaktů a dosavadní spolupráce s akademickými a vědecko-výzkumnými pracovišti bude
prohlubováno odborné, vědecké a výzkumné působení metodického centra. MCMP např.
provede výzkumná šetření zaměřená na muzejně pedagogickou práci s návštěvníky
v seniorském věku v českých muzeích, dále na oborovou znalost muzejních pedagogů
v oborech, které jsou nejčastěji zastoupeny v českých muzeích. Pracovníci metodického
centra budou prezentovat svoji metodickou a vědeckovýzkumnou činnost na konferencích,
seminářích a kolokviích. Metodické centrum zajistí publikaci odborných statí v časopisech
a sbornících zaměřených na oblast muzejní edukace, muzeologie, výchovy a vzdělání.
Metodické centrum se v případě obdržení grantu z programu Kulturní aktivity Ministerstva
kultury stane partnerem při pořádání konference k 50. výročí založení muzeologie v Brně.
I nadále bude podporováno budování odborného zázemí v rámci metodického centra
v podobně muzejně pedagogické a muzeologické knihovny a publikací metodických
materiálů vytvářených také jinými subjekty, ostatními metodickými centry zabývajícími se
obdobnými tématy a akademickými a vědeckými pracovišti.
4. MCMP bude aktivně spolupracovat na projektu Národního muzea „Dotkni se 20. století“,
zajistí podporu jeho aktivit v Moravském zemském muzeu a vytvoří edukační materiály
vyplývající z vlastního podílu na projektu. Dále budou vytvářeny vlastní edukační programy
formou pilotních projektů se zaměřením na děti, mládež, seniory a návštěvníky se speciálními
potřebami. MCMP bude spolupracovat s dalšími subjekty podporujícími celoživotní učení
a neformální vzdělávání (např. Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, pracovní
skupiny Ministerstva školství). Metodické centrum se bude podílet na kulturních aktivitách
v rámci jihomoravského regionu a celé Moravy.
5. Prezentace činnosti MCMP prostřednictvím výstupů z pilotních projektů, prací s různými
cílovými skupinami (např. senioři, osoby se zdravotním postižením) formou výstav, besed,
doprovodných programů aj. Dále bude aktivně propagována činnost muzejních pedagogů
a metodického centra, Moravského zemského muzea (Den seniorů, Muzejní noc).
6. Metodické centrum bude koordinovat Dobrovolnický program Moravského zemského
muzea.
V Brně dne 15. 1. 2014
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