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Kutatási koncepció: Hogyan használhatjuk a digitális teret kulturális élmények
megélésére? Kutatási, felsőoktatás- és közoktatás fejlesztési munkánk célja, hogy
pedagógus hallgatóink váljanak képessé az élethosszig való tanulás elősegítése céljából
a művelődés, önművelés élvezetes, értékközvetítő módszereinek továbbadására a
gyermekkultúra, játékkultúra aktív formálására, múzeumi környezetben. A Hetedhét
Játékmúzeum, valamint az ELTE TÓK közös kutatási-fejlesztési munkája 2016 óta új
szemléletet, innovatív módszertant jelent a múzeumi pedagógiai munkában, originális
módon digitális eszközökkel, valamint iskolás és óvodás csoportok számára is. A
multidiszciplináris kutató és fejlesztő munka további fontos célja a közoktatás, a
közművelődés, valamint a felsőoktatás színtereinek és szakembereinek hatékony
összekapcsolása. A kutatás célja a tanulás fogalmának és tereinek újragondolása, egyben
azoknak a felsőoktatáspedagógiai módszereknek kutatásalapú feltárása, melyekkel
felnőttek, elsősorban pedagógus hallgatók múzeumhoz kapcsolódó attitűdje
hatékonyan formálható.

Szolgáltatás leírása: Innovatív, konstruktív tanulási formák adaptív alkalmazása,
interdiszciplináris, életkorspecifikus múzeumpedagógiai tevékenységek óvodás és
kisiskolás korcsoportok számára, digitális térben is.

Kompetencia, tudás: Alkalmazott pszichológiai tudás, tudáskonstruálási módszerek
ismerete a felsőoktatásban és a közoktatásban, kreatív írás, tehetséggondozás,
kutatásszervezés.

Társadalmi hasznosulás: Pedagógusok, pedagógus hallgatók képessé válnak az
élethosszig való tanulás elősegítése céljából a művelődés, önművelés élvezetes,
értékközvetítő módszereinek továbbadására a gyermekkultúra, játékkultúra aktív
formálására, múzeumi környezetben iskolás és óvodás csoportok számára egyaránt. A
multidiszciplináris kutató és fejlesztő munka további fontos társadalmi hasznosulása a
közoktatás, a közművelődés, valamint a felsőoktatás színtereinek és szakembereinek
összekapcsolása.
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Szolgáltatáshoz használt releváns eszközök: Életre hívott tematikus múzeumi
tevékenységek, múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások, kisiskolások számára a
digitális térben is.
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Szolgáltatáshoz kapcsolódó releváns projektek:
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4. MPK-EWAE megszervezése gyermekkultúra és játék témában
http://mpk.elte.hu/
Hetedhét Játékmúzeum számára játékmentorok képzése a Hetedhét Játékfesztiválra
https://www.tok.elte.hu/content/a-hetedhet-jatekmuzeum-szakmaiprogramjai.e.532
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