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Kot pravijo in velja že od nekdaj:

Radovednost je lepa čednost!

Kdor je radoveden, je znanja vreden!

Kdor zna, se veseli!

Kdor se veseli, ta se smeji!

Kjer pa je smeh, tam je vedno radovedni Popek!

Primož Suhodolčan



 osrednja muzejska ustanova na Koroškem

 na območju 12 občin Koroške regije

 poslanstvo je usmerjeno v varovanje, zbiranje, proučevanje, 

predstavljanje,populariziranje in konserviranje železarske, 

tehniške, etnološke, kulturnozgodovinske, zgodovinske in 

arheološke dediščine

 od leta 2012 štiri enote muzeja

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
www.kpm.si



MUZEJ SLOVENJ GRADEC



MUZEJ RAVNE NA KOROŠKEM



MUZEJ DRAVOGRAD



MUZEJ RADLJE OB DRAVI



Ž u p a n kova d om a č i j a M u z e j  m i ne ra lov  Re m šn i k

 54 stalnih razstav in zbirk, od tega 40 na lokacijah izven 

štirih enot muzeja



 Pedagoški oddelek s svojimi programi sodeluje z 

izobraževalnimi ustanovami v regiji, pripravlja učne ure, 

delavnice in vodenje po stalnih in občasnih razstavah .

PEDAGOŠKI PROGRAM



USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE



 Zgodovinski in študijski krožki

ANDRAGOŠKI PROGRAM



 Leta 1999, Koroški muzej Ravne: Sporočilo ugaslega plavža (ob 

100 letnici zaprtja železarne na Prevaljah)

 Od leta 2012 vse štiri enote muzeja

 2014 regionalno srečanje v Muzeju Ravne na Koroškem

 2015 tema Praznovanja, delavnica Kako in zakaj praznujemo

DEKD IN TKD V KPM



 2016 tema Dediščina okoli nas :

• Muzej Slovenj Gradec: Sprehod ob mestnem obzidju

• Muzej Ravne na Koroškem :  Forma viva Ravne na Koroškem 

(1964-2014), mesto in grad Ravne

• Muzej Dravograd: Baroni Kometri in dvorec Bukovje

• Muzej Radlje ob Dravi : Moj kraj – moj svet



 6.10.2016, 48 otrok, OŠ Radlje ob Dravi

 ogled ulične razstave v središču Radelj ob Dravi z motivi 

razglednic Radelj (Marenberga) v prvi polovici 20. stoletja

DELAVNICA: MOJ KRAJ – MOJ SVET



 ogled pomembnejših stavb in znamenj v središču Radelj

 pogovor o njihovi zunanji podobi in zgodovini



 v muzeju: ogled starih razglednic iz Leitingerjeve zbirke in 

sodobnih razglednic Radelj ob Dravi

Mahrenberg, 1911 Radlje ob Dravi, 2015 



 izdelava razglednic (slikovna in sporočilna 

stran)





Delavnica: Radlje ob Dravi, moj kraj – moj svet

Kraj izvedbe: središče Radelj in Muzej Radlje ob Dravi

Ciljna publika: OŠ /1., 2., 3. triletje

Čas trajanja: 120 minut

Učne metode:

 metoda razlage

 metoda razgovora

 metoda slikovne demonstracije

 metoda dela s slikovnim gradivom

 metoda izkustvenega učenja

 metoda demonstracije razstavljenih eksponatov

Učni cilji:

 spoznajo zgodovino kraja, pomembnejše stavbe in razvoj razglednic

 ogledajo si stare in sodobne razglednice kraja

 spoznajo kaj je razglednica, kdaj in zakaj jih pišemo, kako so 

sestavljene (slikovna in sporočilna stran razglednice)

 sodelujejo v razgovoru in odgovarjajo na vprašanja

 izdelajo si slikovno in sporočilno stran razglednice



 sodelovanje s koroškimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami

 promocija muzejskih pedagoških programov (predstavitve v 

vrtcih, šolah, šolskih konferencah, dobro sodelovanje s 

posameznimi učitelji, učiteljicami)

 še posebej pomembna sta prvi stik, delo z najmlajšimi 

obiskovalci in tistimi, ki prvič prestopijo muzejski prag 

 muzejski lik za otroke – radovedni Popek



 raznolike muzejske zbirke in razstave s področja etnologije, 

arheologije, kulturne zgodovine, zgodovine, tehnične 

dediščine so vez in dopolnilo šolskim učnim vsebinam

 izkušnja z muzejem kot varovalcem in promotorjem dediščine 

v lokalnem okolju

 brezplačne aktivnosti (odprtja razstav, delavnice, DEKD, TKD, 

Prešernov dan, Ta veseli dan kulture…)

 obisk muzeja naj bo doživetje



 približati in spoznati bogato dediščino naše regije

 spoznavanje domačega kraja in lokalne dediščine 

 spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

CILJI



Hvala za vašo pozornost

in …


