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Müze eğitimi

• Toplumda bir müze kültürü yaratmak, müzelere eğitim 
işlevi  kazandırmak, müze konusunda  farkındalık  
yaratmaktır. 

• Günümüzde müzeler duvarsız  sınıf olarak 
tanımlanmaktadır. 

• Müze eğitimi müze koleksiyonları ile ziyaretçi ilgileri 
arasında ilişki kurma sürecidir.

• Müzelerden öğrenme nesnelerden öğrenmedir.



Müze eğitimi etkinlik türleri
• Müze nesnelerini ;
• Ara-bul formları ve oyunları ile araştırmak,
• Tarih şeridi ya da   dilsiz haritaya yerleştirmek, 
• Müzedeki taklit eserlerden kazı havuzu oluşturmak, 
• Kil tabletler  yapmak, 
• Mühür basmak, 
• Müzedeki çocuk biriminde ya da çocuk müzesinde bir 

antik   yerleşim biçimini canlandırmak,
• Müzedeki eserlerden yola çıkarak müzede 

canlandırma yapmak  yöntem ve teknikler içinde 
başlıcalarıdır .



Müze eğitiminin  özellikleri:
• Müze eğitimi sürekli, açık uçlu ve yaşam boyu bir 

eğitimdir.
• Müze eğitiminde müze koleksiyonları ile hedef kitle 

arasında ilişki kurmak önemlidir.
• Koleksiyon içeriklerinin, mesajlarının ilgi çekecek 

ve kolay anlaşılacak biçimde düzenlenmesi
• gereklidir.
• Ziyaretçinin çevreyle ve nesnelerle etkili bir iletişim 

içinde olması sağlanmalıdır.
• İzleyiciler müze nesnelerine ödünç verme sistemi 

ile müze dışında da ulaşabilmelidir.



Müze eğitiminin özellikleri

• Her müzenin sunduğu eğitim müze türüne, 
içeriğine, koleksiyonlarına bağlı olarak 
kendine özgüdür.

• Müzedeki öğrenme nesnelerden 
öğrenmedir, duyuları temel alır, yaşantıya 
dayanır.

• Müze eğitiminde duyulara, düşgücüne, 
estetik duyarlılığa, yaratıcılığa ve eleştirel 
yaklaşıma yönelmek önemlidir.



Müze eğitiminin özellikleri

• Müze eğitimi gönüllülük esasına dayalıdır.
• Müzedeki öğrenme hoşa gitmeli, 

eğlendirmeli, haz vermelidir. Müzede 
öğrenme için müze nesnelerinin yakından 
gözlenmesine, elle yoklamaya olanak 
sağlanmalıdır .

• Müzelerde popüler yaklaşım ‘hands on –
dokun yap’ yaklaşımıdır. Bu yolla 
çocukların etkileşimli ve oyun oynama 
yoluyla öğrenmesi amaçlanmaktır.



YENİ MÜZE 
Ziyaretçi merkezli müzecilik anlayışını 
yerleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalara 
odaklanmaktadır: 
• Görsel kültürün kullanımı 
• Aile katılımına odaklanma
• Birlikte oluşturma (işbirliği/ katılım)
• Öğrenme amacına hizmet eden galeriler 
• Dokun-yap-keşfet etkinlikleri (nesne etkileşimi)
• Sanal ve dijital tasarımlar
• Bilim, keşif ve teknoloji merkezleri ile çocuk 

müzeleri 



Müze eğitimi tanımlar 
• Müzeler  izleyicilerle dolaylı yoldan ya da doğrudan 

iletişim kurduğu yerler.

• Müzeler sosyalleşme merkezl
• Küratörler, bilim insanları, tasarımcılar, eğitimciler, eğitim 

uzmanları, gönüllüler, güvenlik, tanıtım ve pazarlama 
personelinden oluşan kadrolarıyla profesyonel 
organizasyonlar hazırlayan katılım ve iyileştirme 
merkezleri . 
Kültürler ve kişilerarası etkileşim mekanı.

• Sergilediği nesnelerin izleyicisiyle informal ve öğrenm
odaklı yakın ilişki kuran bir diyalog merkezi .



Yeni müze etkinlikleri
çocuk müzeleri 
bilimi keşif ve teknoloji merkezlerinin sürekli ve geçici 
sergileri
farklı yaş gruplarına yönelik atölye çalışmaları, 
kurslar, yaz ve kış kampları, 
aile günleri, doğum günü partileri, 
rehberli müze ve şehir turları,
seminerler, 
bilim adamları ve sanatçılarla söyleşiler, müze – okul 
işbirliği programları, sosyal programlar, 
uzaktan öğrenme programları, 



öğretmenlere yönelik etkinlikler ve öğrenme 
programları, 
okullar için eğitim materyalleri, 
akşamüstü etkinlikleri, 
müze gönüllülerine eğitim programları
halk günleri, belirli gün ve haftalarda özel 
etkinlikler, 
film ve belgesel gösterimleri



Müzelerde eğitim ve etkileşimin 
kuramsal temelleri

Montessori,Piaget,VygotskyYaklaşımları:
• Montessori:Çocuk kendisi yönelir,Dokunmalı

,Çevre organize edilir.Düzenlenmiş bir çevre 
vardır.Etkinlikler:Yapısal,amaç
odaklı,manipülasyon

• Piaget:Çocuk kendisi 
yönelir.Dokunmalıdır.Çevrenin rolü:Çocuğa
araştırma ve oyun fırsatı sunulur.Etkinlikler:Açık
uçlu materyaller sunulur.

• Vygotsky:Etkileşimli(diğerleriyle).Çevrenin 
rolü:Problem için karşılaştırma,kıyaslama
yapılır.Sosyal rehberlik aracılığıyla problem 
çözme.



Demokratik öğrenme 

• Demokratik süreçler, okul yönetimi 
Demokratik sınıf ve demokratik okullar , 

• Küresel kavramlar, kendi kendini 
tanıma ,Öğretmen ve öğrenenin aynı 
kişi olduğunun kabul edilmesi ,

• Notlara bağlı olmayan değerlendirmeler 
, Devam zorunluluğunun olmaması, 

• Akademik gelişime kıyasla sosyal ve 
duygusal gelişime odaklanma ,



Demokratik okul,demokratik
öğrenme

• Yetişkin (öğretmen)ve çocuklar arasında 
kendine özgü, karşılıklı diyaloga ve ortak bir 
güven duygusuna dayalı bir ilişki olması,

• Çocuğun öğrenmek, büyümek, bilgili, efektif ve 
yetenekli olmak için doğuştan gelen bir 
isteğinin olduğuna dair sarsılmaz bir inanca 
sahip olunması, 

• Çocukların okul hayatının yönetimine tam 
anlamıyla iştirak etmeleri, her konuda herkesin 
kararının değerlendirmeye alınması

• Çocukların öğretmenlerini seçme hakkı ,



YENİ MÜZE 
Ziyaretçi merkezli müzecilik anlayışını 
yerleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalara 
odaklanmaktadır: 
• Görsel kültürün kullanımı 
• Aile katılımına odaklanma
• Birlikte oluşturma (işbirliği/ katılım)
• Öğrenme amacına hizmet eden galeriler 
• Dokun-yap-keşfet etkinlikleri (nesne etkileşimi)
• Sanal ve dijital tasarımlar
• Bilim, keşif ve teknoloji merkezleri ile çocuk 

müzeleri 



YENİ MÜZE 
Ziyaretçi merkezli müzecilik anlayışını 
yerleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalara 
odaklanmaktadır: 
• Görsel kültürün kullanımı 
• Aile katılımına odaklanma
• Birlikte oluşturma (işbirliği/ katılım)
• Öğrenme amacına hizmet eden galeriler 
• Dokun-yap-keşfet etkinlikleri (nesne etkileşimi)
• Sanal ve dijital tasarımlar
• Bilim, keşif ve teknoloji merkezleri ile çocuk 

müzeleri 



Bursa Yaşayan  Müze 



Bursa yaşayan müze 

• Katılımcı 14;
• İpek serüveni ile ilgili eğlenceli oyunlar 

oynadık. Mehmet beyin danışmanlığında 
ipek böceğinin evrelerini canlandırdık. 
Yaptığımız canlandırmada kendimi ipek 
böceği gibi hissederek yaşadığı, tüm 
süreçleri deneyimlemek çok güzeldi. Artık 
kesinlikle unutmayacağım.



Ankara Cumhuriyet Müzesi



ANKARA ETNOĞRAFYA 
MÜZESİ



MDGF müze eğitimi



müzede drama
ısınma oyunu



Ankara Cumhuriyet Müzesi



Ankara resim heykel müzesi



Kocaeli müzesi



Kocaeli müzesi



Kocaeli müzesi



müze eğitiminde kullanılan
yöntem, teknik ve araç-gereçler

Kolaj Tekniği: Her tür malzemenin (kağıt, kumaş, plastic vb.) bir yüzey
üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılması ile yapılan
bir resim tekniğidir. Müze nesnelerinin fotoğraflarından oluşan bir kolaj
tasarlanabilir ya da katılımcılara verilecek bir temadan yola çıkarak bir kolaj
çalışması yapmaları istenir.

Ara - Bul ve Tarih Şeridi Çalışması: Katılımcılara eğitimciler tarafından
hazırlanan ara-bul kâğıtları dağıtılır. Dağıtılan kâğıtlarda resimleri bulunan
nesneleri müze içinde arayıp bulmaları ve kâğıttaki bilgileri doldurmaları
istenir. Ara-bul çalışması tamamlandıktan sonra katılımcılar tarih şeridi ve
dilsiz harita çevresinde toplanırlar. Her katılımcı arabul kâğıdını tarihsel
sıraya göre şeride yerleştirir ve nesnelerin bulundukları yerleri güncel harita
üzerinde işaretler. Çalışma tamamlandıktan sonra ara-bul kâğıtları üzerine
tartışılır.

Ara-bul - İpucu Kağıdı: Müze içinden seçilen bir nesneye ilişkin
resimlerden ve sorulardan oluşan kağıttır. 



müze eğitiminde kullanılan
yöntem, teknik ve araç-gereçler

Rol Kartı Hazırlama Çalışması: Rol kartları, canlandırılacak karakterler ve
kullanılacak içerik hakkında ayrıntılı bilgi verir. Lider, kartları müze
koleksiyonundan yola çıkarak hazırlayabileceği gibi, herhangi bir özel
dönem ya da süreci vurgulayacak şekilde de hazırlayabilir. Rol kartları
hazırlanırken dikkat edilecek noktalardan biri, katılımcıların, birbirlerinin
kartlarına bakmalarına gerek kalmayacak biçimde, ortak tüm bilgilerin (yer, 
zaman, tarih, saat) her iki kartta da bulunmasıdır. Dikkat edilmesi gereken
bir diğer nokta da hazırlanan kartların, kullanılacağı ana kadar katılımcılar
tarafından görülmemesidir. 

Seramik Çalışması Tekniği: Hammaddesi kil olan ve elde ya da kalıpta
biçimlendirilen veya fırınlanan her türlü eşyanın üretildiği tekniktir. Müze
eğitimi süresince müzedeki nesnelerin birer kopyası seramik kalıpları ve kil
vasıtasıyla yapılabilir.

Pastel Boya Tekniği: Kalın ve geniş dokulu kağıtlara ya da renkli fon
kartonlarına yağlı ya da kuru pastel boya kullanılarak resim yapma
tekniğidir. Pastel boya tekniği kullanılarak müzede afiş – broşür hazırlama
ve resim-iş çalışmaları yapılabilir.


