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Jednym z kierunków poszukiwań rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb i celów 
integralnego rozwoju człowieka jest edukacja muzealna. W szerokim aspekcie 
ujmowana jest ona jako poznawanie kultury, dziedzictwa kulturowego oraz 
jako interioryzacja treści wychowania estetycznego, zawierającego w sobie 
koncepcje wychowania przez sztukę i wychowania do sztuki, zaproponowaną 
przez Heberta Reada, a rozwiniętą w Polsce przez Bogdana Suchodolskiego, 
Stefana Szumana i Irenę Wojnar. Aktualność tej koncepcji we współczesnej 
edukacji muzealnej widoczna jest m.in. w popularności i rozwoju nie tylko 
samych muzeów, ale również w podejmowaniu przez nie licznych działań 
edukacyjnych i upowszechnieniowych. Holistyczne ujęcie rozwoju człowieka, 
kształtowanie jego integralnej osobowości w procesie permanentnie zdoby-
wanej wiedzy i doświadczeń jest założeniem teoretycznym prac badawczych 
nad rozwojem pedagogiki muzealnej, która wpisana jest w pedagogikę 
kultury. Pedagogika kultury jest dziedziną wiedzy o sposobach, formach, 
metodach i możliwościach uczenia się kultury, kulturowego rozwoju i kultu-
rotwórczej działalności człowieka. 

W praktyce pedagogicznej muzeum staje się miejscem, gdzie edukacja 
kulturalna zyskuje swoją niepowtarzalną jakość. Edukacja rozumiana tutaj 
bardzo szeroko, a więc nie tylko w sensie zdobywania określonej wiedzy, 
ale także uczenia określonych postaw i zachowań oraz zasad i norm moral-
nych, których wartość jest ponadczasowa. Zgromadzone w licznych muzeach 
obiekty, dzieła artystyczne czy artefakty są treścią kultury człowieka, opowia-
dają historie kultur tworzonych w ciągu wieków, w różnych szerokościach 
geograficznych. Stanowią źródło wiedzy o człowieku, przyrodzie, wszechświe-
cie, pozwalają stawiać pytania, dociekać prawdy, uczą wartości. Komplikujące 
się ścieżki kariery zawodowej, stale utrzymujące się wysokie wskaźniki bezro-
bocia i związane z tym ryzyko społecznego wykluczenia są wyzwaniem dla 
współczesnego kształcenia i wychowania. W rozwoju nowoczesnego społe-
czeństwa, opartego na wiedzy, istotną rolę odgrywają kompetencje kluczowe, 
określające jakość funkcjonowania we wszystkich obszarach życia. W wielo-
kulturowym i globalizującym się świecie rozwijanie kompetencji w zakresie 
świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez zdobywanie wiedzy o kulturze, 
kształtowanie umiejętności jej odbioru, rozumienia, popularyzowania i współ-
tworzenia, jest koniecznością. 

Muzeum jest instytucją, która stanowi doskonałe medium dla perma-
nentnej edukacji kulturalnej, skierowanej zarówno do przedszkolaków, jak 
i uczestników uniwersytetu trzeciego wieku. Pełni istotną funkcję w upo-
wszechnianiu kultury w demokratyzującym się społeczeństwie. W 2008 r. Pol-
ska Rada Muzyczna, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, zainicjowała działania, na podstawie których opracowane zostały 
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Standardy Edukacji Kulturalnej. Publikując założenia i propozycje dotyczące 
standardów edukacyjnych w dziedzinie muzyki, tańca, sztuk wizualnych, tea-
tru i filmu, zrealizowała pierwszy etap programu. Autorami standardów są 
związani z polskimi uczelniami naukowcy i pedagodzy, specjaliści w zakre-
sie edukacji artystycznej, którzy dostrzegają palącą potrzebę wprowadzenia 
edukacji kulturalnej na wysokim, wystandaryzowanym poziomie do edukacji 
ogólnej i powszechnej społeczeństwa polskiego. Liczymy na to, że środowiska 
pedagogiczne, twórcze i naukowe określą swoją wizję edukacji kulturalnej, 
opartą na wiedzy i doświadczeniu, odpowiadającą wyzwaniom współczesnego 
świata. Chcielibyśmy też, aby polskie standardy zostały wzbogacone o doświad-
czenia krajów, które od lat stosują podobne rozwiązania w dziedzinie edukacji 
kulturalnej. Finalna, możliwie najbardziej skondensowana wersja standardów 
edukacyjnych, ustalona w demokratycznym procesie dyskusji pomiędzy różny-
mi środowiskami artystycznymi, naukowymi, pedagogami i zainteresowaną tym 
tematem młodzieżą szkolną, stanowić będzie dokument, który zostanie wydany 
wraz z komentarzami ułatwiającymi ich wdrażanie i promocję we wszystkich 
instytucjach i środowiskach mających wpływ na kształt edukacji artystycznej 
i kulturalnej w Polsce1.

W tym kontekście wyłania się pilna potrzeba opracowania standardów 
edukacji muzealnej i pośredniczenia2. Konieczne jest podjęcie i rozwijanie 
badań nad edukacją muzealną. Pierwsze kroki zostały już poczynione przez 
opracowanie i publikację Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Bada-
nia przeprowadzono w wyniku oddolnej społecznej inicjatywy Forum Edu-
katorów Muzealnych (pod redakcją M. Szeląga). Projekty wsparł finansowo 
minister kultury i dziedzictwa narodowego, a wydania publikacji podjął się 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który przez cały czas 
wspiera działania Forum Edukatorów Muzealnych3.

W Polsce w ostatnich latach brak było gruntownych opracowań z teo-
rii pedagogiki muzealnej, publikacje skupiały się raczej na prezentowaniu 
wydarzeń muzealnych czy opisie projektów lekcji muzealnych. W kontekście 
zmieniających się reform szkolnictwa polskiego konieczne jest prowadzenie 
szerszych i pogłębionych badań nad efektami edukacji kulturalnej w szkole 
i w muzeum, nad efektami edukacji muzealnej traktowanej jako część edu-
kacji ogólnej w permanentnym procesie uczenia się przez całe życie (doty-
czy również dorosłych). Potrzebne są szerokie badania diagnostyczne nad 
zróżnicowaną publicznością muzealną, w celu zdiagnozowania i określenia 
jej możliwości i potrzeb kulturalnych, w tym muzealnych, aby w przyszłości 
programy edukacyjne i działania wystawiennicze przygotowywać docelowo, 
z uwzględnieniem wyników badań, tj. faktycznych potrzeb, możliwości i zain-
teresowań publiczności. Opracowanie standardów pośredniczenia i edukacji 
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muzealnej dla polskiego muzealnictwa usprawniłoby pracę i pozwoliło na 
sensowne i docelowe działania na linii muzeum i edukacja formalna (szkoła), 
oraz muzeum i przestrzeń edukacji otwartej (zróżnicowana publiczność i róż-
norodne instytucje).

Pedagogika muzealnictwa

Wychowanie w muzeum, przez muzeum i do muzeum jest postrzegane 
współcześnie jako istotne zadanie placówek muzealnych, które obok pod-
stawowych funkcji gromadzenia i zabezpieczania zbiorów odgrywa istotną 
rolę w kształceniu ogólnym i edukacji kulturalnej zarówno dzieci i młodzieży, 
jak i całożyciowej edukacji dorosłych. Rozwijająca się szczególnie intensyw-
nie w ostatnim ćwierćwieczu pedagogika muzealna jest dziedziną wiedzy 
zawierającą się w szerszym polu badań pedagogiki kultury. Pedagogika 
kultury, pojmowana w ujęciu starożytnym jako kształtowanie osobowości na 
dobrach kultury, rozwinęła się w końcu XIX w. i wiąże się z wielkim przeło-
mem w podejściu do nauk humanistycznych. Wybitnymi przedstawicielami 
tego kierunku na początku XX w. byli niemieccy filozofowie: Wilhelm Dilthey, 
Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert oraz Edward Spranger, Theodor Litt, 
Georg Kerschensteiner, a w Polsce Sergiusz Hessen, Bogdan Nawroczyński 
i Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar4. Współczesny badacz pedagogiki kultu-
ry Wolfgang Zacharias widzi w edukacji kulturalnej szansę dla porozumienia 
i zrozumienia człowieka, jego codziennej egzystencji oraz pełnego i niezakła-
manego rozwoju osobowości dziecka, młodego człowieka, dla którego sztuka 
i kultura tworzą miejsca, sytuacje, tematy do realizacji własnych talentów 
i możliwości. Edukacja kulturalna – to m.in. podstawowa alfabetyzacja kultu-
rowa. Koniecznością swobodnego funkcjonowania w globalizującym się świe-
cie jest zaznajomienie się z ikonosferą własnej kultury, nabycie umiejętności 
estetycznego dekodowania, odczytywania języka muzyki, sztuk plastycznych, 
literatury, teatru, tańca, „starych” i „nowych” mediów, jak również nabycie 
umiejętności ekspresji artystycznej5.

Pedagogika muzealnictwa, określana zamiennie pedagogiką muzealną 
(obydwie nazwy funkcjonują w polskiej literaturze naukowej) rozwija się 
w ostatnich latach szczególnie intensywnie na Zachodzie Europy i w Stanach 
Zjednoczonych. Do najważniejszych autorów zaliczyć należy amerykańskiego 
badacza Georga Heina i jego pracę Uczyć się w muzeum (Learning in the 
Museum) oraz Johna Deweya i jego tekst Oryginalna filozofia i jej aplika-
cje do pracy w muzeum (Wholly Original Philosophy and its Significance for 
Museums) czy też cieszące się współcześnie dużą popularnością opracowanie 
Niny Simon Muzeum partycypacyjne (The Participatory Museum). W środo-
wisku Wielkiej Brytanii znane są prace badawcze Eilean Hooper-Greenhill 
Muzeum i edukacja (Museum and Education), a wśród niemieckich nestorów 
wymienić należy Klausa Weschenfeldera i Wolfganga Zachariasa Podręcz-
nik pedagogiki muzealnej (Handbuch Musuemspaedagogik). Współcześnie 
prowadzone są w Niemczech liczne prace z zakresu edukacji muzealnej, 
a w pokonferencyjnych materiałach ukazują się wyniki badań i przykłady 
dobrych praktyk w pracy zbiorowej H. Kunz-Ott, S. Kudorfer oraz T. Weber: 
Edukacja kulturalna w muzeum (Kulturelle Bildung im Museum). Eva Reussner 
dokonała analizy badań ewaluacyjnych w wybranych najprężniej działających 
muzeach na świecie w pracy Badania publiczności dla muzeów (Publikum-
sforschung fuer Museen)6. Interesująca z punktu widzenia praktyki eduka-
cyjnej jest zbiorowa praca pedagogów muzealnych i teoretyków muzeologii 
z krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Szwajcarii i Austrii) na temat standar-
dów edukacji muzealnej Standardy dla muzeów. Edukacja i upowszechnianie 
(Qualitaetskriterien fuer Museen. Bildungs Und Vermitlungsarbeit). W edukacji 
muzealnej dorosłych na uwagę zasługuje poradnikowe opracowanie działań 
projektowych prowadzonych w muzeach europejskich w ramach europej-
skiego programu Uczyć się przez całe życie w muzeum. Podręcznik Europejski 

(Livelong Learning in Museums. A European Handbook) K. Gibbs i M. Sani7. 
Badania nad teorią pedagogiki muzealnej są nieustannie rozwijane. Obecnie 
można wyróżnić dwa ujęcia tych badań, traktując je jako dwie odrębne, ale 
uzupełniające się dziedziny wiedzy. Jako szersze pojęcie pedagogika muze-
alnictwa obejmuje zakres badań nad antropologią muzealnictwa, komuni-
kacją w muzeum, budową teoretycznej wiedzy pedagogicznej, natomiast 
pedagogika muzealna odnosi się do praktycznych działań pedagogicznych 
w muzeum, ściśle związanych z pracą na ekspozycji, z obiektem muzealnym 
w odniesieniu do dydaktyki i metodyki przedmiotu, sposobami aranżacji 
wystawy w kontekście odbiorcy i zróżnicowanej (wielokulturowej) publicz-
ności muzealnej8. Pojęcia pedagogika muzealna używają w swoich pracach 
Irena Wojnar i Ewa Przybylska. W czasopiśmie „Zdarzenia Muzealne” pojawia-
ła się rubryka zatytułowana „Pedagogika muzealna”, w której publikowane 
były sprawozdania z działalności oświatowej (edukacyjnej) muzeów. Tadeusz 
Gołaszewski terminem „muzealnictwo” określa całokształt zadań związanych 
ze społecznym funkcjonowaniem muzeum, do których należą udostępnianie, 

1.  Wyodrębnione pomieszczenia i przestrzenie dla dzieci i rodzin należą współcześnie do standardów 
w edukacji muzealnej – Galeria Hands on! dla dzieci w Muzeum Nauki w Londynie

1.  Separate interiors and space intended for children and families are one of the contemporary stan-
dards in museum education – Hands on! Gallery for children at the Science Museum in London
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wychowywanie, nauczanie i upowszechnianie. Sformułowania pedagogika 
muzealnictwa używa również Stanisław Palka, wymieniając pedagogikę muze-
alnictwa (obok pedagogiki wolnego czasu, pedagogiki medialnej, pedagogi-
ki ekologicznej czy pedagogiki rodziny) jako jedną z dyscyplin szczegółowych 
dziedziny pedagogiki. Wyjaśniając pojęcie pedagogika muzealnictwa należy 
zwrócić uwagę na dwa komponenty znaczeniowe: „pedagogika” i „muzeum”, 
które współokreślają i ustalają znaczenie zadań oraz zakres badań teore-
tycznych i działań praktycznych tej dziedziny wiedzy. Charakterystyczne jest 
również określenie w muzeach działów, zajmujących się działaniami pośred-
niczenia pomiędzy zbiorami, obiektami a widzem muzealnym. Nazywa się je 
współcześnie Działami Edukacji, Pośredniczenia Muzealnego i Promocji czy 
Komunikacji Społecznej. Poprzez czyste pośredniczenie pomiędzy obiektami 
i ukrytą w nich treścią pedagogika muzealnictwa realizuje cele kształcenia, 
wychowania i socjalizacji człowieka, czyli jego całościową i permanentną, 
trwającą przez całe życie edukację.

Pedagogika muzealnictwa jest dyscypliną szczegółową pedagogiki, 
można ją zdefiniować jako naukę o wychowaniu, kształceniu i samokształto-
waniu się człowieka w instytucji muzeum. Jest to nauka zorientowana teo-
retycznie i praktycznie na muzeum, mająca w nim miejsce i odbywająca się 
poprzez procesy wychowawcze, kształceniowe i samokształceniowe. Należy 
zaznaczyć jednak, że pedagogika, jako nauka o wychowaniu i kształceniu, 
najczęściej kojarzy się z najmłodszą grupą docelową – dziećmi i młodzieżą, 
które zajmują tutaj miejsce priorytetowe. W tym też rozumieniu pedagogi-

ka muzealnictwa skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, 
ale dorośli również stanowią ważną grupę docelową jej badań i działań 
w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie9. Pedagogika muzeal-
nictwa pomaga stawiać humanistyczne i społecznie ważne pytania, dbać 
o jakość pytań ważnych dla człowieka i jego rozwoju, poszukuje odpowiedzi 
poprzez badania jakościowe, ale również ilościowe, ukazując złożoność zja-
wisk. Pyta o relacje międzyosobowe, relacje z obiektem kultury, wytworem 
kultury, interpretuje, proponuje odpowiedzi. Analizuje proces rozumienia, 
nadawania sensu, odczytywania sensu i znaczeń, interioryzacji wartości, 
dokonywania wyborów, zajmowania postaw, interakcji, zaangażowania 
intelektualnego i emocjonalnego, stymulowania i rozwijania motywacji, 
nieustannego uaktywniania procesu uczenia się w permanentnym procesie 
samodoskonalenia i rozwoju osobowości.

Przeżycie i swobodna ekspresja w muzeum

Muzeum jest nie tylko miejscem, ale przede wszystkim swoistą przestrze-
nią współczesnej edukacji. Należąc do przestrzeni publicznej, jest nieformal-
nym miejscem zdobywania wiedzy, wrażeń i doświadczeń. Odpowiada na 
społeczne zapotrzebowanie, którego nie może wypełnić edukacja formalna. 

Miejsca, które z założenia mają służyć misji edukacyjnej, poprzez nadmier-
nie techniczne potraktowanie procesu uczenia się spychają częściej na dalszy 
plan takie jego elementy, jak: spontaniczna aktywność poznawcza, niekonwen-

2.  Wystawy zmienne poruszające aktualne ważne tematy angażują publiczność umożliwiając włączenie się w społeczną debatę – wystawa „Who am I?” w Muzeum Nauki w Londynie, 2009 – zwiedzający mogą 
wyrazić swoje opinie na temat modyfikowanej żywności wypełniając ankietę poprzez ekran dotykowy

2.  Temporary exhibitions dealing with important current themes involve the public by making it possible to joint social debates; at the ”Who am I?” exhibition at the Science Museum in London (2009) visitors 
may express their opinion about modified food by filling a questionnaire via a touchscreen
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cjonalne zachowania twórcze i samodzielne eksperymentowanie. Wydaje się 
również, że w wielu przypadkach te formy lepiej realizować w miejscach, któ-
rych przeznaczenie obejmuje cele odmienne od tych, jakie formułuje tradycyjna 
dydaktyka szkolna10.

Muzeum jest przestrzenią doznań i przeżyć, budzenia się szczególnych 
emocji, zadziwienia, niedowierzania, podziwu, emocji ważnych w procesie 
uczenia się, w szczególnych momentach doświadczenia edukacyjnego. Jak 
wskazują teoretycy, to emocje są tym, co zapamiętujemy, nie rzeczy czy przed-
mioty, ale nasz emocjonalny stosunek do nich. Towarzyszące zwiedzaniu emo-
cje pozwalają lepiej zapamiętać obiekty, a przeżycie, polisensoryczne pozna-
nie jest istotnym czynnikiem doświadczenia edukacyjnego11. Współczesne 
muzea coraz częściej poprzez aranżacje wystaw prowokują u zwiedzających 
przeżycia emocjonalne, projektując bodźcowe oddziaływanie na uczucia, uru-
chamiając zmysł wzroku, słuchu, powonienia, dotyku czy całościowe doznania 
kinestetyczne. Tradycyjne muzea, które powstały jako miejsca mające na celu 
ochronę, konserwację i upowszechnianie zbiorów, zmieniają swój charakter, 
przyjmując coraz więcej funkcji. Pojawiają się projekty społecz-
ne typu edutainment, łączące funkcje edukacyjne z rozrywką 
(np. pikniki naukowe, interaktywne wystawy czasowe). Współ-
czesne muzea, dostosowując swoje oferty do wymagań odbior-
ców, proponują zamiast biernej kontemplacji i dystansu wobec 
prezentowanego obiektu działanie aktywne, celowo sprowoko-
wane strukturą wystawy. Taki model dydaktyki muzealnej staje 
się coraz powszechniejszy. Czyni z muzeów konkurencyjne miej-
sca świadomego i aktywnego uczenia się. Oferując przeżycie 
estetyczne i krytyczny namysł, stanowi atrakcyjną alternatywę 
wobec edukacji formalnej. Współczesne muzea dla dzieci 
i młodzieży, realizując założenia edukacji estetycznej, stają się 
przestrzenią aktywnego doświadczania i przeżywania kultury, 
cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród publiczności12.

W wielu europejskich i światowych muzeach edukacja 
muzealna jest obecnie traktowana kompleksowo i włączona 
w prace holistycznie ujmowanego muzeum. Edukatorzy współ-
tworzą wystawy już od momentu ich planowania, opracowu-
ją roczne programy wydarzeń, projektów i ofert muzealnych, 
koordynują współpracę ze szkołami, instytucjami kultury i part-
nerami. W większych muzeach pracownicy Działu Edukacji 
odchodzą już od samodzielnej realizacji warsztatów czy lekcji 
muzealnych, zlecając je pracownikom zewnętrznym, studen-
tom, wolontariuszom. Uważa się jednak, że osoby zatrudniane 
z zewnątrz powinny przejść kurs wewnętrzny, wprowadzający 
w problematykę danego muzeum i obowiązujące w nim stan-
dardy. Zakres działań i obowiązków pedagogów muzealnych 
różni się w zależności od wielkości instytucji i miejsca jej poło-
żenia. W mniejszych placówkach do obowiązków pracowników 
Działu Edukacji należą prace związane z edukacją i pośredni-
czeniem muzealnym, prace wydawnicze i promocyjne muzeów, 
organizacja wystaw czasowych, kontakt z prasą i instytucjami 
zewnętrznymi. Często pojedyncze osoby wykonują zadania 

wymagające wielu złożonych umiejętności organizacyjnych, społecznych, 
plastycznych, teoretycznych, komunikacyjnych, pedagogicznych. Do ich 
obowiązków należy zarówno planowanie programów edukacyjnych towarzy-
szących wystawom, przeprowadzanie działań warsztatowych, opracowywanie 
broszur edukacyjnych, kart pracy dla publiczności, materiałów dla nauczy-
cieli, prowadzenie lekcji muzealnych, jak i opracowywanie, projektowanie 
i realizacja programów edukacyjno-rozrywkowych, kursów tematycznych, 
wydarzeń artystycznych, skierowanych do różnorodnej publiczności w śro-
dowisku lokalnym i w przestrzeni wirtualnej. Coraz częściej edukatorzy pro-
wadzą systematyczne badania ewaluacyjne, mające na celu podnoszenie 
jakości pracy. Nowej funkcji nabierają badania nad publicznością muzealną, 
przyczyniając się m.in. do usprawnienia zarządzania muzeami i prowadze-
nia działalności docelowo skierowanej do coraz bardziej skonkretyzowanych 
grup odbiorców. W większych placówkach muzealnych wymienione zadania 
są podzielone pomiędzy działy edukacji i osobne działy marketingowe, pro-
mocyjne, wydawnicze13.

3.  Warsztaty weekendowe dla dzieci są standardową propozycją w cyklu warsztatów 
plastycznych do wystaw czasowych – zajęcia do wystawy W. Turnera w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

3.  Weekend workshops for children are a standard proposal of workshops accompany-
ing temporary exhibitions – here: the exhibition of works by W. Turner in the Main 
Building of the National Museum in Cracow
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Dialog i swobodna dyskusja

Muzeum otwiera się dzisiaj na wiele możliwości działań społecznych, 
jednak najistotniejszą metodą dydaktyki muzealnej jest prowadzony dialog 
i dyskusja. Dialog, rozmowa stanowią standardową formę edukacji muzealnej. 
Aby uruchomił się potencjał twórczy odbiorcy, umiejętność i odwaga do sta-
wiania dobrych pytań, poszukiwania i odnajdywania odpowiedzi, niezbędny 
jest „dialog” z obiektem muzealnym, z jego przekazem. Dyskusja natomiast jest 
potrzebą poszerzenia i pogłębienia wiedzy, wysłuchania argumentów innych, 
uczenia się od innych, popatrzenia na problem poprzez inną optykę niż włas-
na. Prowadzenie dialogu i dyskusji jest umiejętnością, którą się ćwiczy przez 
całe życie. Zdolność do dialogu jest potrzebą trwającą przez całe życie, dlatego 
też należy dysponować „stopniami” do prowadzenia dialogu na różnych pozio-
mach. W muzeum istnieją możliwości stopniowego rozwijania i prowadzenia 
dialogu, uczenia się rozmowy i wymiany myśli w naturalnym estetycznym 
otoczeniu. Tę funkcję powinni spełniać pedagodzy muzealnictwa, animatorzy 
w muzeach (czy też muzealni mediatorzy), którzy będą uczyć umiejętności 

prowadzenia dialogu, tak, aby jego potrzeba stała się naturalną potrzebą 
każdego zwiedzającego. Pośredniczenie personalne w muzeum jest punktem 
wyjścia do dialogu, który nie może zrodzić się sam z siebie. 

Muzeum powinno stać się współczesnym forum dyskursu prowadzone-
go na równych prawach z możliwością swobody wypowiadania argumentów, 
umożliwiając zapoznanie się w oryginale z cudzym stanowiskiem, które jak 
twierdził Roman Ingarden jest pierwszym warunkiem wyzwolenia się od włas-
nych przesądów i uprzedzeń. Ten wybitny filozof widział potrzebę swobodnej 
dyskusji w pełnym rozwoju każdego człowieka jako jego prawo. Trudna umie-
jętność swobodnej dyskusji i prowadzenia dialogu staje się dzisiaj wyzwaniem 
nie tylko dla pedagogów, ale również wszystkich instytucji kultury odpowie-
dzialnych za edukację. Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem 
nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek 
sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego powodu bywa wytyczanych), 
lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, 
poszczególnego człowieka. Rodzi się też często ze świadomości naszej jedno-
stronności, jakże często nieuchronnej, bo wypływającej bądź to z typu naszych 

uzdolnień czy sprawności, bądź też z naszych umiłowań, zamieniają-
cych ją tak często w stronniczość, w brak swobody wewnętrznej. Przeła-
mywaniu tych ułomności ludzkich ma właśnie służyć dyskusja, dyskusja 
będąca szukaniem u innych pomocy, skontrolowania tego, co udało się 
nam samym uzyskać, i uzupełnienia tym, czego własnym wysiłkiem nie 
mogliśmy zdobyć. I w tej to właśnie funkcji wzajemnego pomagania 
sobie, współpracy, dyskusja winna i może uzyskać ową swobodę, której 
wszyscy winniśmy się domagać jako prawa człowieka a zarazem cze-
goś, co dopiero może ją uczynić dyskusją sprawiedliwą14.

Szczególny dialog prowadzony jest poprzez sztukę w procesie 
jej tworzenia oraz poprzez oddziaływanie jej wytworów. Wychowa-
nie estetyczne wiąże się z rozwojem uczuć i emocji, z kształtowaniem 
zmysłów, dlatego powinno zajmować miejsce szczególne w edukacji 
dzieci i młodzieży. Dydaktyka muzealna w głównej mierze wykorzy-
stuje dialog i rozmowę, jako podstawową metodę spotkania pomię-
dzy obiektem muzealnym – pośrednikiem personalnym – i odbiorcą 
widzem/publicznością muzealną. 

Współczesny polski pedagog Bogusław Śliwerski dydaktykę 
odnosi do sztuki prowadzenia dialogu: Dydaktyka jest dla mnie sztu-
ką prowadzenia dialogu z osobą uczącą się, która jeszcze nie wie, co 
jest dla niej ważne, kluczowe, by poznać i lepiej rozumieć świat oraz 
samą siebie, a czemu nie warto poświęcać czasu, skoro nie będzie to 
rzutować na jej rozwój osobisty. Nauczyciel jest bowiem profesjona-
listą lub społecznikiem pracującym z ludźmi w różnym wieku i nad 
nimi, nad ich nadzieją, przyszłością, toteż nie uniknie odpowiedzi na 
pytania: Kim jest człowiek? Jaką rolę odgrywa nadzieja w jego życiu? 
Co to jest prawda?15

Edukacja dzieci i młodzieży

Muzeum jest miejscem pytania o człowieka, o prawdę, o jego 
przyszłość i nadzieje. Edukacja muzealna winna wspierać roz-
wój osobowy szczególnie najmłodszej publiczności. Współczesna 

4.  Możliwość doświadczania obiektów, gra i zabawa są podstawową metodą edukacji 
w muzeach dla dzieci i młodzieży – wystawa „Matematyka do dotykania” w muzeum dla 
dzieci i młodzieży w Monachium

4.  The possibility of experiencing objects and playing games is a fundamental museum 
education method addressed to children and young people – an exhibition about mat-
hematics at the children’s and young people museum in Munich
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polska szkoła w nikłym stopniu odpowiada na potrzeby wszechstronnego 
wspierania rozwoju osobowego, szczególnie w zakresie edukacji kulturalnej 
czy estetycznej każdego wychowanka (pomimo częstych deklaracji). Muzea, 
wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponują bezpośrednie spotkania 
ze sztuką, poprzez aktywne zaangażowanie i wielozmysłowe doświadczanie 
rzeczywistości. Proponują edukację partycypatywną, włączającą wszystkich 
w proces uczenia się (od siebie nawzajem), opartą na aktywnym zaangażo-
waniu się, polisensorycznym poznaniu, metodach aktywnych, opartych na 
samokontroli, samosterowaniu w procesie uczenia się, rozwijających moty-
wację wewnętrzną i współpracę w grupie. Wymienione metody, wynikające 
z najnowszych osiągnięć nauk psychologicznych, socjologicznych, pedago-
gicznych, należą do najnowszych standardów edukacji muzealnej. Za przy-
kład zastosowania współczesnych metod dydaktycznych i wychowania przez 
sztukę mogą posłużyć intensywnie rozwijające się w Europie i na świecie 
muzea dla dzieci i młodzieży (w Polsce jeszcze mało popularne)16.

Muzea dla dzieci i młodzieży są przestrzeniami otwartej edukacji, które 
swoje kompleksowe działania, interaktywne wystawy, zabawy i gry tematyczne 
kierują do dzieci i młodzieży (zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej). 
Otoczenie i architektura budynku, kolorystyka, zagospodarowanie przestrzeni 
serwisowej i komercyjnej są dostosowane do potrzeb i wymagań najmłod-
szych. Ciesząc się ogromną popularnością wśród rodzin oraz dzieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów, muzea te przygotowują najmłodszych odbiorców 
kultury, ucząc ich nie tylko dialogu i dyskusji, ale przede wszystkim twórczej 

ekspresji, tak bardzo potrzebnej w dorosłym życiu17. Organizacją zrzeszającą 
instytucje i organizacje muzeów dla dzieci i młodzieży jest Hands’on Europe. 
Jako jedyne do tej pory w Europie swoją odrębną organizację ma Niemieckie 
Stowarzyszenie Muzeów dla Dzieci i Młodzieży (Bundesverband Deutscher 
Kinder-und Jugendmuseen)18; w Niemczech istnieje już ponad 60 organi-
zacji tego typu, w Europie szacuje się ich liczbę na ponad 150, w Stanach 
Zjednoczonych w ostatnich latach liczba muzeów dla dzieci wzrosła i wynosi 
ponad 350. W świecie tego typu działania cieszą się z roku na rok rosnącą 
popularnością (np. Chiny, Japonia, Sri Lanka).

Koncepcja Livelong Learning

„Zmiana” – istotne pojęcie opisujące postęp i rozwój świata w „płynnej 
rzeczywistości”– stawia każdemu z nas nowe wyzwanie, którego zasadniczym 
przesłaniem jest potrzeba, a może nawet konieczność „uczenia się przez całe 
życie”. Livelong Learning – to wyzwanie postawione nie tylko publiczności 
muzealnej, ale również muzealnikom. Edukacja przez całe życie jest współ-
cześnie postrzeganą koniecznością. Hasło Livelong Learning stało się ważną 
strategią państw Unii Europejskiej. Uczyć się przez całe życie – to program, 
będący m.in. odpowiedzią na prognozy edukacyjne początku XX w., wska-
zujące na potrzebę doskonalenia twórczej aktywności zarówno w dziedzinie 
nauki, jak i sztuki oraz wzmocnienia zaufania do afirmatywnych i kreatyw-
nych sił oraz możliwości człowieka. Teorie „nowego wychowania” z początku 

5.  Dla najmłodszych spotkanie ze sztuką w muzeum jest ważnym emocjonalnym doświadczeniem – w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach przed obrazem Hołd Pruski grupa przedszkolna z Przedszkola 
Artystycznego nr 137 w Krakowie

5.  For the youngest visitors a meeting with art in a museum is an important emotional experience – a group of children from the no. 137 Art Kindergarten in front of the painting Prussian Homage on show 
in the Gallery of 19th Century Polish Art in the Cloth Hall, Cracow
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XX w. przejawiały się w tytułach opracowań programowych: Uczyć się przez 
działanie (Learning by Doing) J. Deweya, Uczyć się aby żyć (Learning to be), 
Uczyć się bez granic (No Limitst to Learning), Przestrzenie uczenia się (Areas of 
Learning Basic), Edukacja całożyciowa (Longlife Education). Znakomita polska 
badaczka pedagogiki kultury i edukacji kreatywnej Irena Wojnar wskazuje na 
potrzebę wzmocnienia aspektów podmiotowych i osobowych edukacji, pod-
jęcia zindywidualizowanego wysiłku, stworzenia możliwości wyboru i zacie-
kawienia, swoistego pedagogicz-
nego różnicowania w różnych 
zakresach i sytuacjach19.

Wraz z rozwojem nowych 
technologii i nowoczesnym 
zarządzaniem muzeów pojawiły 
się w muzealnictwie nowe funk-
cje i zadania. Poszerzył się zakres 
zawodów. Coraz istotniejszą rolę 

odgrywają zintegrowane działania pracowni-
ków muzeów, a w szczególności działów edu-
kacji i promocji, skierowane do nowej poten-
cjalnej publiczności muzealnej, dotychczas 
w muzeach nieobecnej. Pedagodzy, anima-
torzy, edukatorzy muzealni proponują szeroki 
wachlarz działań dla osób niepełnosprawnych, 
seniorów czy grup defaworyzowanych. Często 
realizacja działań wspierana jest programami 
funduszy unijnych na rzecz zrównoważone-
go rozwoju, równego dostępu do edukacji, 
wyrównywania szans. Analizując proces roz-
woju polskiego muzealnictwa, który znacznie 
zintensyfikował się wraz z postępującym pro-
cesem integracji europejskiej, można zauwa-
żyć zmiany. Powstało kilka ważnych nowych 
instytucji, odrestaurowano i rozbudowano 
budynki muzealne, poszerzono zakres dzia-
łań. Znaczące jednak zmiany zaobserwować 
można w obszarze działalności edukacyjnej 
muzeów, która wyraźnie przebija się na front 
aktywności muzealnych, wyznaczając tym 
samym kierunek społecznego zainteresowania 
i rozwoju20. Do liderów rozbudowanych dzia-
łań edukacyjnych w Polsce należą najczęściej 
duże muzea w takich miastach, jak Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, 
Łódź, mające dostęp do środków finansowych 

i profesjonalistów. Charakteryzują się niezwykłą dynamiką prowadzonych 
aktywności i nowatorskich przedsięwzięć. W sekcjach edukacji zatrudnia się 
coraz więcej pracowników i współpracowników, wolontariuszy, praktykantów, 
stażystów (Muzeum Narodowe w Krakowie, Poznaniu, Muzeum Pałac w Wila-
nowie). 

Wśród ciekawych i znaczących praktyk edukacyjnych na szczególną 
uwagę zasługuje działalność Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum 

6.  Warsztaty plastyczne należą do standardowych propozycji edukacji artystycznej w muzeach dla dzieci i młodzieży – muzeum dla dzieci 
„Labirynt” w Berlinie

6.  Art workshops are one of the standard art education proposals in children’s and young people’s museums – the ”Labyrinth” Museum in 
Berlin

7.  Lekcje muzealne i warsztaty najczęściej 
odbywają się w specjalnie wydzielonych 
pomieszczeniach, gdzie dzieci bezpiecznie 
i nie przeszkadzając zwiedzającym mogą 
zapoznać się bezpośrednio z, w tym celu 
przygotowanymi, replikami obiektów – 
Muzeum Historyczne w Krakowie

7.  Museum lessons and workshops take place 
most often in specially assigned interiors 
where children can become acquainted 
with replicas safely and without disturbing 
other visitors – Historical Museum of the 
City of Cracow
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Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Prowadzone przez 
Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego działania mają na celu inicjowanie 
i projektowanie sytuacji twórczych, rozwijających kreatywność i często ini-
cjujących kontakt publiczności ze sztuką. Interesujące są projekty kierowane 
do małych środowisk lokalnych (np. do mieszkańców Supraśla), jak również 
cieszące się dużym powodzeniem warsztaty dla edukatorów muzealnych. 
Ciekawą kulturalną i edukacyjną działalność prowadzą muzea prywatne, 
jak np. Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie (organizują ciekawe 
wystawy i działania związane z regionalną kulturą i lokalnymi zwyczajami). 
W polskich muzeach powstaje coraz więcej inicjatyw realizujących założenia 
wychowania estetycznego poprzez działania skierowane do osób niepełno-
sprawnych, weekendowe warsztaty dla rodzin. Pojawiają się ciekawe projekty 
i działania instytucji pozarządowych, jak np. mobilny projekt „Sztuka na kół-
kach”21, które realizują założenia edukacji dla ochrony dziedzictwa kulturo-
wego. W ostatnich latach w muzealnictwie (szczególnie krajów zachodnich) 
obserwuje się profesjonalizację zawodu pedagoga/edukatora muzealnego. 
W Polsce zawód ten nie ma jeszcze usankcjonowania prawnego (inaczej np. 
w Holandii czy Niemczech), ale jego pozycja w ostatnich latach znacznie 
się zmienia, znajdując społeczne uznanie. Z inicjatywy oddolnej zawiązało 
się Forum Edukatorów Muzealnych, które prowadzi portal edukacji muzeal-
nej, gdzie prezentowane są instytucje muzealne, artykuły z zakresu edukacji 
muzealnej i muzeologii, przykłady dobrych praktyk oraz bieżące wydarzenia. 
Niezwykle ważnym dokumentem przedstawiającym jakość i stan edukacji 
muzealnej w Polsce jest – wspomniany już na początku – Raport o stanie 
edukacji muzealnej w Polsce. 

Możemy stwierdzić, że w ostatnich latach sytuacja muzealnictwa w Pol-
sce powoli, ale wyraźnie się zmienia. Okres ten jest czasem, który określić 
można jako prorozwojowy. Pomimo kryzysu powstają nowe gmachy muze-
alne, rozwijają się kolekcje, intensyfikują się działania edukacyjne muzeów. 
Należy żywić nadzieję, że znaczącą pomoc w standaryzacji działań muzeal-
nych (w tym edukacyjnych) wniesie powstały w 2011 r. w Warszawie Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, bezpośrednio podlegający Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obserwując rozwój muzeów na świecie, w Europie czy w naszym kraju, 
nietrudno zauważyć, że współczesne muzea chociaż między sobą znacznie 

się różnią, uczestniczą w podobnych procesach globalizacji i postępującej 
zmiany. Muszą odnaleźć swoje miejsce w sieci współpracujących ze sobą pod-
miotów, instytucji. Wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecz-
nym, starają się być innowacyjne i atrakcyjne, aby zainteresować swoją ofertą 
mieszkańców lokalnego środowiska i globalnej wioski (propozycje w wirtual-
nej sieci). Nie wszystkim udaje się nie ulegać prawom komercjalizacji usług 
i dlatego występuje opisywane przez badaczy niebezpieczne zjawisko macdo-
naldyzacji czy dysneylandyzacji muzeów.

Intensywne działania promocyjne muzeów w celu upowszechniania 
zbiorów, aktywne pośredniczenie między widzem a obiektami muzealnymi, 
atrakcyjne formy zwiedzania, angażujące zarówno intelekt, jak i zmysły, 
nowoczesne technologie i interaktywne wystawy, które można zwiedzać rów-
nież w cyberprzestrzeni – należą do standardów wypracowanych w ostatnich 
latach. Coraz większa dostępność nowych mediów, środków szybkiej komuni-
kacji umożliwia wymianę informacji, know-how, między pracownikami muze-
ów. Współcześnie nie tylko dobrym obyczajem, ale wręcz koniecznością staje 
się ścisła, aktywna współpraca środowiskowa. Tworzenie „sieci” nie dotyczy 
tylko kontaktów na poziomie zarządzania muzeum, ale również współpracy 
prowadzonej przez pracowników muzeów w sferze merytorycznej, organiza-
cyjnej, współfinansowania przedsięwzięć, projektów, prac badawczych. Dla 
współczesnego muzealnictwa istotna jest współpraca muzeów z instytucjami 
i organami zarządzającymi, decyzyjnymi, ale także z organizacjami pozarzą-
dowymi czy podmiotami społecznymi, gospodarczymi. Ważne jest współdzia-
łanie z instytucjami kultury, edukacji formalnej w realizacji wspólnych celów 
horyzontalnych (np. zrównoważonego rozwoju, równych praw dostępu do 
kultury i edukacji, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturo-
wego) oraz zindywidualizowanych potrzeb grup społecznych czy poszczegól-
nych podmiotów. Muzeum, działając w przestrzeni otwartej edukacji, musi 
być również otwarte na propozycje przychodzące z zewnątrz, wynikające 
z nurtujących społeczeństwo problemów, potrzeb i zainteresowań, włączając 
je w propozycje wystaw, warsztatów, kursów czy wydarzeń. Powinno być rów-
nież otwarte na propozycje instytucji, podmiotów gospodarczych czy świata 
biznesu, uczestnicząc w rozwoju lokalnej koniunktury, infrastruktury, tworząc 
warunki i proponując sposoby spędzania wolnego czasu, ciekawej i efektyw-
nej edukacji, partycypacji. 

Edukacja muzealna 2.0

„Nowa muzeologia”, a raczej neomuzeo-
logia stawia przed muzealnikami wyzwanie 
jeszcze większego zaufania do społeczności 
i włączenia jej w prace muzeów w celu budo-
wania kapitału społecznego. Muzea uczestni-
czą w tym procesie poprzez partycypacyjne 
działania umożliwiające rozwijanie kluczo-

8.  Rozmowa i dialog prowadzone na ekspozycji w muzeum 
mają luźną formę; gdy odbywają się w małej grupie sprzy-
jają wymianie poglądów i uczeniu się – Muzeum Narodowe 
w Krakowie

8.  Conversations and dialogues conducted during a museum 
exhibition are unrestrained; when they take place within 
a small group they additionally favour an exchange of opi-
nions and learning – National Museum in Cracow 

(Wszystkie fot. R. Pater, ze zbiorów prywatnych 
i Muzeum Narodowego w Krakowie)
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wych kompetencji, wiedzy i umiejętności, czyli rozwój kapitału ludzkiego22. 
Nina Simon w The Participatory Museum mianem „muzeum 2.0” określa 
nową społeczność aktywnie partycypującą (współuczestniczącą i współdziała-
jącą) w funkcjonowaniu muzeów. Autorka definiuje partycypację w instytucji 
kultury jako miejsce, w którym zwiedzający mogą aktywnie uczestniczyć, kre-
ując przestrzeń, włączając się w realizacje muzealnych działań poprzez własne 
pomysły i idee. 

Na polskiej scenie pojawiają się projekty muzealne w ten sposób rozu-
miejące partycypację. Przykład stanowią działania Muzeum Narodowego 
w Krakowie: projekt zorganizowany dla i na „Przystanku Woodstok” w 2009 r. 
promujący sztukę polską w Sukiennicach w Krakowie, połączony z warszta-
tami muzealnymi dla uczestników koncertów oraz projekt „Zielona Linia 
2010–2012”, skierowany do seniorów i młodzieży, jak również realizowany 
aktualnie projekt w ramach festiwalu „Miesiąc Fotografii w Krakowie” we 
współpracy z galerią Bunkier Sztuki. Wizytówką nowoczesnego muzealni-
ctwa stają się dzisiaj nie tylko wyszukane formy muzealnych gmachów i ich 
estetyczne otoczenie, ale przede wszystkim otwartość, współpraca między 
instytucjami i nakierowanie działań docelowych na odbiorców – muzealnych 
gości. Atmosfera zaproszenia do współdziałania – partycypacji różnorodnej, 
demokratyzującej się publiczności. 

Kompetencje kluczowe

Obecne społeczeństwo wymaga nieustannego dostosowywania się 
do zmian i radzenia sobie z nowymi sytuacjami zarówno w wymiarze jed-
nostkowym, osobowym, jak i społecznym, grupowym. Edukacja całożycio-
wa stanowi ważny czynnik społecznego rozwoju nie tylko pod względem 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim kompetencji 
kluczowych każdego obywatela, a zwłaszcza tzw. kompetencji miękkich, jak 
np. umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, kreatywność, inno-
wacyjność. Zauważają to przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej, opracowując dokument zawierający zalecenia w procesie 
uczenia się przez całe życie w odniesieniu do podstawowych kompetencji 
kluczowych. Kompetencje definiują jako połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw. Kompetencji kluczowych potrzebują wszystkie osoby do samoreali-
zacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej 
i zatrudnienia. Nabywanie kompetencji wspiera dzisiaj edukacja kulturalna, 
w tym muzealna, która nie może być postrzegana jako luksus, ponieważ jest 
potrzebna wszystkim. Edukacja kulturalna nie jest elitarnym bonusem dla 
wybranych, ale ogólnospołeczną koniecznością. Ustanowiono osiem kompe-
tencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie 
się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompe-
tencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia 
się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość 
oraz kompetencja świadomości i ekspresji kulturalnej. Ta ostatnia definiowa-
na jest w sposób następujący: świadomość i ekspresja kulturalna wyraża się 
poprzez docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć 
za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, 
literatury i sztuk wizualnych23. Na kompetencje tę składają się niezbędna 
wiedza, umiejętności i postawy. Wiedza kulturalna obejmuje świadomość 
lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego 
miejsca w świecie, podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym 
współczesnej kultury popularnej. Istotne jest rozumienie kulturowej i językowej 
różnorodności w Europie i w innych regionach świata, świadomość konieczno-
ści jej zachowania, zrozumienie dla znaczenia czynników estetycznych w życiu 
codziennym. Do umiejętności kulturalnych zalicza się zarówno wrażliwość, jak 
i ekspresję kulturalną. Przyjemność z odbioru dzieł sztuki czy widowisk. Umie-
jętność wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzo-

nych zdolności. Zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie 
twórczości i ekspresji do opinii innych oraz rozpoznawania i wykorzystywania 
społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. Ekspresja kul-
turalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą 
być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych. Dogłębne zrozumienie 
własnej kultury, poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej 
postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej – wielokulturowości. Pozy-
tywna postawa kulturalna wspiera rozwój własnej kreatywności oraz motywuje 
do pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami 
artystycznymi i udział w życiu kulturalnym24.

Aby zainteresować szerszą publiczność działalnością muzeów, należy 
uwzględnić szczególne potrzeby osób dorosłych. W projektowaniu wystaw 
dużą popularnością cieszy się teoria stylów uczenia osób dorosłych Davida 
Kolba oraz teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według Kolba 
w procesie uczenia się można wyróżnić cztery podstawowe czynności: odczu-
wanie (feeling), obserwację (watching), myślenie (thinking) oraz działanie 
(doing). Zastosowanie tych zasad wspomaga dynamikę procesu uczenia się 
i pozwala na budowanie kontekstów, dostępnych na różnych poziomach przy-
swajania wiedzy przez różne typy osobowości. Efektywne uczenie się spro-
wadza się więc do posiadania i rozwijania czterech zdolności i umiejętności: 
konkretnego doświadczania (concrete experience), refleksyjnej obserwacji 
(reflective observation), tworzenia abstrakcyjnych hipotez (abstrakt conceptua-
lization), aktywnego prowadzenia eksperymentów (active experimentation)25. 
Proponując atrakcyjne działania dotyczące wystaw muzealnych, edukacja 
muzealna może wspierać każdego dorosłego i młodego widza w kształtowa-
niu kompetencji i efektywnym uczeniu się przez całe życie, przy wykorzystaniu 
wiedzy o stylach uczenia się czy kompensacji niedoborów. Uświadamianie 
uczącym się ich możliwości i potencjału jest szczególnie istotne w budzeniu 
motywacji wewnętrznej. Jakościowo dobre zajęcia dla dorosłych czy wystawy 
interaktywne uwzględniają możliwości percepcyjne i poznawcze równych 
grup wiekowych w zależności od aktualnych potrzeb. Przykłady dobrych prak-
tyk w tym zakresie powinny być szczególnie promowane i multiplikowane 
w środowisku muzealnym. Konieczna jest więc większa mobilizacja działań 
w celu propagowania dobrych praktyk edukacji i kształcenia kadr pośredni-
czenia muzealnego. 

Współczesne muzeum może i powinno być miejscem zdobywania kom-
petencji kluczowych, wiedzy o kulturze, kształtowania umiejętności wyrażania 
własnych odczuć, doznań poprzez różnorodne środki wyrazu, ekspresję twór-
czą. W edukacji najmłodszych szczególne miejsce powinna zajmować ścisła 
współpraca muzeum ze szkołą (zarysowana już w historii edukacji muzealnej), 
prowadzona na rzecz kształtowania otwartej postawy wobec innych kultur. 
Muzeum, jak żadne inne miejsce, może służyć naukowemu poznaniu, prze-
życiom estetycznym, internalizacji wartości wyższych, kształtowaniu kultury 
człowieka i w człowieku oraz środowiska, w którym żyje. Udział tej instytu-
cji w edukacji społeczności, obywateli i jednostki (pojmowanej jako osoba, 
indywiduum o integralnej osobowości) wydaje się dzisiaj ukonstytuowany 
i wpisany w misję muzeum, jako miejsca spotkania, dialogu, forum edukacji 
i rozrywki „nowej jakości” 26.

Może warto się zastanowić, w świetle współcześnie toczących się debat 
i dyskusji nad przyszłością muzeów i przyszłością edukacji w ogóle, czy pol-
skie muzea, podejmując wyzwanie edukacji na rzecz rozwoju kompetencji 
kluczowych w edukacji całożyciowej, staną się przestrzenią trwałego publicz-
nego zaangażowania, a nie tylko przygodnych i przelotnych spotkań? Czy 
staną się atrakcyjną przestrzenią dialogu i dyskusji, sporu i pogodzenia? Czy 
będą towarzyszyć każdemu w procesie uczenia się, implikując tym samym 
radość i afirmację życia? Czy też ulegną gorączce komercjalizacji i szybkiej 
konsumpcji, mierząc pospiesznie swój sukces statystykami muzealnych odwie-
dzin? 
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In pedagogic praxis the museum is becoming a place where cultural education gains 
a unique quality. Here, education is comprehended extremely widely, and thus not 
only as the achievement of knowledge but also learning certain attitudes and behav-
iour as well as  moral principles and norms, whose value remains timeless. Exhibits 
amassed in numerous museums, works of art or artefacts, are the contents of man’s 
culture and tell the story of cultures created across the ages and latitudes. They com-
prise a source of knowledge about man, nature and the universe, and make it possible 
to pose questions, seek the truth and teach values. 

Increasingly convoluted paths of the professional career, constantly high indi-
ces of unemployment and the associated risk of social exclusion pose a challenge 
for contemporary education and upbringing. In the development of modern society 
based on knowledge an essential role is performed by key competence defining the 
quality of functioning in all domains of life. In a multi-cultural and increasingly glo-
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balised world it is necessary to develop competence relating to cultural awareness 
and  expression via the process of obtaining knowledge about culture and shaping 
the ability of its reception, comprehension, popularisation and co-creation. The prem-
ises of the document: The Recommendation of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning list eight key 
competences which can be achieved and   developed also in, and via the museum. 

Successively formulated standards devised in museum education refer to chal-
lenges posed in the first decade of the twenty first century by an uncertain and 
variable reality. The author maintains that the fundamental methods of museum 
education include dialogue and discussion as well as aesthetic experience and activi-
ty connected with participation and collaboration. The extremely important social 
function of the contemporary museum appears to be the most essential in enhancing 
awareness and the need for self-education as part of lifelong education. 
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