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Trwająca od kilkunastu lat dyskusja nad sposobami unowocześnienia pracy muzeów 
– nad nadaniem im nowego, multimedialnego, interaktywnego charakteru, a w istocie 
nad zintensyfikowaniem przekazu, pogłębieniem funkcji edukacyjnej, nie mogła omi-
nąć specyficznego typu muzeów – muzeów skansenowskich. 

(…) Aby potencjał muzeów na wolnym powietrzu został w pełni wykorzystany, trzeba 
wysokiej świadomości i profesjonalizmu pracowników działów edukacji. W tym kon-
tekście pomysł „edukowania edukatorów” bynajmniej nie dziwi. 

(…) tom uważam za ciekawy i znaczący przyczynek do dyskusji nad wychowawczą 
rolą muzeów skansenowskich, nad ich miejscem w procesie enkulturacji społeczeń-
stwa, nie tylko zresztą dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Jest to godny uwagi 
i rozpowszechnienia zbiór konkretnych porad, demonstracja sposobów, jak należy ową 
wychowawczą funkcję realizować. (…) Nie wątpię, że nie tylko zainteresuje czytelnika-
edukatora, skłoni go do refleksji, ale również zainspiruje do działań.

prof. dr hab. Ryszard Kantor, 
Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński

●

Praca muzealników polega nie tylko na gromadzeniu, badaniu i opisywaniu pamią-
tek przeszłości, lecz przede wszystkim na ich udostępnianiu. Dlatego tak istotna jest 
realizacja tzw. miękkich inwestycji oraz dbałość o budowanie atrakcyjnej oferty edu-
kacyjnej muzeów. Naszą misją jest skuteczne przekazywanie wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym najmłodszym odbiorcom – dzieciom i młodzieży. Jestem przekonany, że 
systematyczne, nadążające za duchem czasu działanie w tym zakresie da wspaniałe 
efekty w przyszłości.

Janusz Karpiński, 
Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

●

Gdy przedstawiciele dwudziestu skansenów (i kilku innych instytucji) spotykają się 
w jednym miejscu – wiadomo, że będzie ciekawie. Czas spędzony wspólnie podczas 
seminarium Muzeum Otwarte na Edukację – trzy wrześniowe dni, pełne intensywnej 
pracy i interesujących rozmów, umocniły mnie w przekonaniu o tym, jak ważna jest 
edukacja w muzeach. Choć na co dzień spotykamy wiele finansowych i organizacyjnych 
przeszkód, warto walczyć o dobrze zaprojektowane, interesujące warsztaty i lekcje mu-
zealne. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie służyć Wam w tym pomocą.

Joanna Pelczar, 
koordynator projektu Muzeum Otwarte na Edukację
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7Szanowni Państwo,

praca muzealników polega nie tylko na gromadzeniu, badaniu i opisywaniu pamią-
tek przeszłości, lecz przede wszystkim na ich udostępnianiu. Dlatego tak istotna jest 
realizacja tzw. miękkich inwestycji oraz dbałość o budowanie atrakcyjnej oferty edu-
kacyjnej muzeów. Naszą misją jest skuteczne przekazywanie wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym najmłodszym odbiorcom – dzieciom i młodzieży. Jestem przekonany, że 
systematyczne, nadążające za duchem czasu działanie w tym zakresie da wspaniałe 
efekty w przyszłości.

Dlatego też Muzeum Wsi Kieleckiej zdecydowało się na realizację projektu Muzeum 
Otwarte na Edukację. Jedną z jego trwałych wartości jest niniejsza publikacja. Jako 
cel wyznaczono usystematyzowanie zagadnień poruszonych podczas wrześniowego 
seminarium, które odbyło się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Chciałbym, aby 
ta publikacja była początkiem dyskusji o tworzeniu wartościowej oferty edukacyjnej 
w muzeach typu skansenowskiego. Takie przedsięwzięcia są konieczne, aby nie za-
przepaścić potencjału edukacyjnego, jaki tkwi w naszych placówkach. Równie istotną 
wartością jest stworzenie zalążka dobrej współpracy między muzeami na wolnym po-
wietrzu.

Dziękuję wszystkim uczestnikom seminarium za czas wspólnie spędzony w skansenie 
w Tokarni. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń, możliwość konfrontacji oraz wie-
loaspektowość podejmowanych tematów zaprocentują w naszej codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Karpiński 
Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej





9Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,  
Muzealni Edukatorzy!

Gdy przedstawiciele dwudziestu skansenów (i kilku innych instytucji) spotykają się 
w jednym miejscu – wiadomo, że będzie ciekawie. Czas spędzony wspólnie podczas semi-
narium Muzeum Otwarte na Edukację – trzy wrześniowe dni, pełne intensywnej pracy  
i interesujących rozmów, umocniły mnie w przekonaniu o tym, jak ważna jest edukacja 
w muzeach. Choć na co dzień spotykamy wiele finansowych i organizacyjnych prze-
szkód, warto walczyć o dobrze zaprojektowane, interesujące warsztaty i lekcje muzeal-
ne. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie służyć Wam w tym pomocą.

Serdecznie polecam lekturę wszystkich tekstów, od artykułu Piotra Idziaka o tym, jak 
stworzyć dobry warsztat, przez refleksje Agaty Matyschok-Nyckowskiej na temat in-
nowacyjnych form zwiedzania muzeum i jej propozycje unowocześnienia oferty muze-
alnej, po tekst Urszuli Wróblewskiej o wyzwaniach stojących przed skansenami. Mo-
nika Marciniak przybliża problemy osób niepełnosprawnych, przekazując czytelnikom 
cenne wskazówki, a Maria Stafyniak pisze o możliwościach wykorzystania sprzętu 
multimedialnego w pracy z dziećmi i młodzieżą. Marcin Klag zastanawia się nad rolą 
podstawy programowej i kluczowych kompetencji w edukacji muzealnej, natomiast 
tekst Marii Hornowskiej-Stoch świetnie opisuje etapy dziecięcego rozwoju i z wiedzy 
tej wyciąga bezpośrednie wnioski dla muzealników. W publikacji znajdują się także 
informacje na temat projektu i zaangażowanych w niego instytucji. 

Jestem przekonana, że w przygotowywane i prowadzone przez Was warsztaty dla 
dzieci i młodzieży wkładacie wiele serca i wysiłku. Z pewnością sprzyjają one poznawa-
niu przez najmłodszych zagadnień architektonicznych, artystycznych i kulturowych 
oraz ułatwiają obcowanie ze sztuką, która bez przystępnego i dostosowanego do po-
trzeb danej grupy komentarza bywa przecież trudna i niezrozumiała. Pamiętajcie, że 
rolą muzeów jest udostępnianie i objaśnianie, przybliżanie i zarażanie pasją, i dlatego 
właśnie Wasza praca jest tak bardzo ważna! Warto się starać i wciąż rozwijać, gdyż nie 
ma nic bardziej motywującego niż usatysfakcjonowani uczestnicy, dla których wzięcie 
udziału w Waszych zajęciach okazało się niezapomnianą muzealną przygodą.

W imieniu swoim oraz wszystkich członków Zespołu życzę Wam wielu uśmiechów na 
twarzach dzieci zachwyconych muzeum i prowadzonymi przez Was warsztatami! 

Z wyrazami szacunku,
Joanna Pelczar
koordynator projektu Muzeum Otwarte na Edukację



10Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.
Przysłowie mongolskie

Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej rozpoczęło działalność w 1977 r. Oddziałami Muzeum są 
Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
oraz Park Etnograficzny w Tokarni, w którym odbyło się seminarium Muzeum Otwar-
te na Edukację. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Muzeum www.mwk.
com.pl. Serdecznie polecamy zakładkę Wirtualny Spacer po Parku „Zaginiony świat 
przeszłości”.

NOWY PROJEKT Centrum Wspierania Rozwoju

To firma z bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa ogólnego i gospodarcze-
go. Świadczy kompleksowe usługi dla muzeów, instytucji kultury, podmiotów gospo-
darczych, JST, organizacji i innych instytucji w zakresie realizacji projektów inwesty-
cyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Wspiera wdrażanie nowych produktów, opracowuje 
strategie, analizy, studia wykonalności, biznesplany, wnioski aplikacyjne. Zajmuje się 
zarządzaniem i rozliczeniem projektów. Specjalizuje się w funduszach unijnych. Wię-
cej informacji na stronie www.nowyprojekt.pl 

Pracownia Edukacyjna „Mysz Polna”

Mysz Polna to pracownia edukacyjna działająca w ramach firmy NOWY PROJEKT. 
Zajmuje się edukacją artystyczną dzieci, przygotowywaniem wydawnictw na potrzeby 
placówek muzealnych, instytucji kultury i osób prywatnych oraz doradztwem w za-
kresie pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne. Specjalnością Pracowni Eduka-
cyjnej są materiały przeznaczone dla dzieci oraz koordynacja projektów edukacyjnych. 
Galerie projektów można obejrzeć na stronie www.myszpolna.pl. 

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest samorządową instytucją kultury województwa mało-
polskiego, działającą na rzecz budowania wspólnoty instytucji kultury, popularyzacji 
„dobrego czasu wolnego” oraz promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski. Zespół 
MIK-u ma doświadczenie w tworzeniu ścieżek edukacyjnych w muzeach oraz prowa-
dzeniu szkoleń dla pracowników instytucji kultury.  Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny www.mik.krakow.pl. Wszystkich muzealników z pewnością zainteresuje prowadzo-
ny przez zespół Dynamiki Ekspozycji „Muzeoblog” www.muzeoblog.org.
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Muzeum Otwarte 
na Edukację
Przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport Muzea 
w Polsce 1989–2008 pokazuje, iż chociaż działalność edukacyjna w polskich muzeach jest 
dobrze realizowana, to jedynie „10 % muzeów prowadzi zajęcia «aktywne», w trakcie któ-
rych dzieci i młodzież uczestniczą w procesie twórczym i poznawczym”. Skansen to wyma-
rzone miejsce na prowadzenie takich właśnie spotkań, podczas których najmłodsi poznają 
kulturę, historię i architekturę regionu. Dlatego Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z Pracownią 
Edukacyjną „Mysz Polna” zrealizowało projekt Muzeum Otwarte na Edukację, którego ce-
lem było zachęcenie muzealników do tworzenia aktywnych, innowacyjnych warsztatów 
muzealnych. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”. 

Idea projektu

Działalność edukacyjna odgrywa coraz większą rolę w polskich muzeach. Dostrzega się, 
jak ważne jest stworzenie programu zajęć dostosowanych do potrzeb zwiedzających,  
w szczególności tych najmłodszych, ponieważ to oni są przyszłymi odbiorcami (a może  
i twórcami) kultury. Od ich dzisiejszego zaangażowania zależeć będzie późniejszy 
kształt polskiej kultury. Oprócz tego każda złotówka zainwestowana w edukację dzieci 
i młodzieży zwróci się później w postaci biletów wstępu i aktywnego uczestnictwa doro-
słych już osób w życiu muzeum. 

Muzea typu skansenowskiego mają swoją specyfikę, o której należy pamiętać przy two-
rzeniu oferty. Większa sezonowość działania, duża przestrzeń, tematyka, której moż-
na „dotknąć” podczas spaceru, niezwykła architektura i misja, jaką jest zachowanie  
i zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu – to tylko kilka elementów, które 
odróżniają skanseny od galerii sztuki czy miejskich muzeów. W związku z tym nale-
żałoby patrzeć na nie nieco inaczej niż na pozostałe placówki muzealne – szczególnie 
pod kątem edukacji. Musimy dostrzec i wykorzystywać na co dzień ogromny potencjał 
muzeów na wolnym powietrzu! Głównym zadaniem projektu było przeprowadzenie se-
minarium skierowanego do pracowników działów edukacji. Może pomysł edukowania 
edukatorów brzmi przewrotnie, jednak to właśnie od Państwa determinacji zależy spo-
sób prowadzenia zajęć placówkach muzealnych.



12Co się wydarzyło

Projekt składał się z kilku uzupełniających się elementów. Jako pierwszy powstał por-
tal www.edukacjawskansenie.pl, będący bazą dobrych pomysłów, informacji na 
temat projektu  i forum wymiany poglądów między muzealnikami. Najważniejszym 
wydarzeniem było seminarium Muzeum Otwarte na Edukację, które odbyło się 
w dniach 9–11 września 2011 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni. Podzieleni na 
cztery zespoły uczestnicy analizowali potrzeby wybranej grupy docelowej i wymyślali 
pod okiem trenerów scenariusze warsztatów do niej skierowanych. 

Pierwsza grupa opracowywała grę edukacyjną dla rodzin z dziećmi, dobierając zadania 
w taki sposób, by zarówno dziecko, jak i mama z babcią mogli świetnie się bawić, po-
znawać skansen i uczyć się od siebie nawzajem oraz z materiałów, które otrzymali na 
starcie. Ta interaktywna forma zwiedzania i czas spędzony wspólnie w skansenie może 
z powodzeniem konkurować z rodzinnym wyjściem do galerii handlowej czy kina. 

Druga grupa zajęła się stworzeniem skierowanych do dzieci warsztatów artystycznych. 
Wiele rozmów dotyczyło podstawy programowej oraz kluczowych kompetencji, które 
powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia scenariuszy warsztatów. 

Trzeci zespół pracował nad wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Aparat, dykta-
fon czy kamera świetnie sprawdzają się podczas zajęć z młodzieżą gimnazjalną i liceal-
ną. Warto wykorzystać zainteresowanie techniką i pozwolić młodym ludziom spojrzeć 
na skansen przez obiektyw, nagrać wywiady z twórcami ludowymi czy nakręcić film 
reklamujący skansen. 

Zadaniem ostatniej grupy było stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, a konkretnie dzieci z dysfunkcjami wzroku. Choć muzeum na wol-
nym powietrzu kojarzy się zazwyczaj z barierami infrastrukturalnymi, daje ono tak-
że niepowtarzalną możliwość stworzenia fantastycznego programu, który umożliwi 
zwiedzającym dotknięcie i rzeczywiste posmakowanie kultury. 

Wszystkie warsztaty zostały przetestowane ostatniego dnia. Dzieci, młodzież i ich ro-
dzice, wypełniając anonimowe ankiety ewaluacyjne, przekazali uczestnikom projektu 
wiele cennych uwag. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez uczestników seminarium 
usystematyzować ma publikacja, którą trzymają Państwo w ręku. 

Projekt zakończył się konkursem o tytuł Muzeum Otwartego na Edukację, ma-
jącego wyłonić najlepsze warsztaty przeprowadzone w skansenie. Prace napłynęły 
z całej Polski, zachwycając różnorodnością podejmowanej tematyki, innowacyjnymi 
rozwiązaniami, nieszablonowymi spotkaniami z historią i kulturą ludową. Zaszczytny 
tytuł, statuetkę i cenne nagrody zdobyła dla Parku Etnograficznego Olsztynek „Mode-
lowa lekcja architektury” autorstwa Patrycji Mackiewicz i Michała Poniewskiego. Dru-
gie miejsce przypadło nieszablonowym warsztatom „Owijamy w bawełnę i nie tylko” 
przeprowadzonym przez Agnieszkę Szygendowską i Annę Dąbrowicz w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. Trze-



12 13cie miejsce uzyskały „Warsztaty dla szkół” organizowane przez Agatę Matyschok-Nyc-
kowską w Muzeum Powozów Galowice. Jury zdecydowało się także na dodatkowe wy-
różnienie pięciu prac:  „Wywaby letnie, czyli wielkie pranie i farbowanie”   (Agnieszka 
Szygendowska i Anna Dąbrowicz, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Skan-
sen Łódzkiej Architektury Drewnianej),  „Konik polski, spadkobierca tarpana” (To-
masz Olęcki, Park Etnograficzny Olsztynek),  „Tajemnice wiejskiej okiennicy” (Monika 
Sabljak-Olędzka, Park Etnograficzny Olsztynek),  „Płoty – przekroczyć nasze, wasze, 
ich…” (Edyta Cieślik-Moczek, Skansen Niebowo) oraz  „Od ziarenka do bochenka…” 
(Jarosław Jankowski, Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie). 

Plany na przyszłość

Pierwsza odsłona projektu pokazała, że to ważne i warte kontynuacji przedsięwzięcie. 
Cieszyły szczególnie ankiety ewaluacyjne, pełne słów uznania dla pomysłu i nadziei 
na spotkanie podczas kolejnej edycji. Pojawiły się w nich także sugestie dotyczące pro-
gramu przyszłorocznego seminarium. Wzięliśmy je pod uwagę, chcąc jak najlepiej do-
stosować tematykę warsztatów do potrzeb uczestników. Już teraz ogłaszamy więc, że 
w przyszłym roku tematem przewodnim będzie współpraca między muzeum a szkołą. 
Oprócz wrześniowego seminarium odbędzie się także debata Muzeum dla szkoły. Szko-
ła dla muzeum, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele kuratorium oświaty, na-
uczyciele, uczniowie oraz muzealnicy. Wzajemne oczekiwania i ścieżki działania znaj-
dą się w raporcie dołączonym do publikacji poseminaryjnej. Oczywiście odbędzie się 
także konkurs na najlepsze warsztaty dla dzieci. Mamy nadzieję, że Muzeum Otwarte 
na Edukację zagości na stałe w muzealnych kalendarzach.



14Grzegorz Pelczar

Muzeum Wsi Kieleckiej 
– czyli jak inwestując 
w przeszłość tworzyć 
kulturalną i turystyczną 
przyszłość regionu. 

Muzeum, ale nie skansen

Muzeum Wsi Kieleckiej to jedna z największych samorządowych instytucji kultu-
ry w województwie świętokrzyskim. W jego skład wchodzą trzy oddziały: Dworek 
Laszczyków w Kielcach (siedziba Muzeum), Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie oraz Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum rozpoczęło działalność 
w 1977 r., jednak można powiedzieć, że obecnie przeżywa drugą młodość. Jest to 
związane ze skalą i wielkością realizowanych inwestycji oraz wzrostem jego oddziały-
wania jako ośrodka kultury regionalnej i bezcennej atrakcji turystycznej. Nie byłoby 
to możliwe bez zapału i umiejętności organizacyjnych Dyrektora Muzeum Janusza 
Karpińskiego oraz osobistemu zaangażowaniu Adama Jarubasa, Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Inwestycje

Zarządzenie jednostką kultury nie należy do zadań łatwych, szczególnie w kontekście 
projektów inwestycyjnych i przy jednoczesnym obowiązku realizacji celów statutowych 
(misja publiczna). Muzeum Wsi Kieleckiej to świetny przykład dobrego zarządzania – 
nie dość, że od 2008 r. realizuje szeroko zakrojone inwestycje o łącznej wartości kilku-
dziesięciu milionów złotych, to jednocześnie rozszerza ofertę kulturalno-edukacyjną 
oraz nieprzerwanie prowadzi działalność dokumentacyjną i badawczą. Warto dodać, 
że pomimo trwających inwestycji znacząco ograniczających dostępność do obiektów, 
liczba zwiedzających cały czas wzrasta (107 tys. w 2010 r.). 



14 15Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez odpowiedniego wsparcia ze strony samo-
rządu województwa świętokrzyskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego (MKiDN). Szczególne znaczenie mają fundusze unijne, głownie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (RPOWŚ) i programów MKiDN, które 
wsparły finansowo plany rozbudowy. Inwestycje w Muzeum Wsi Kieleckiej można po-
dzielić na cztery obszary:

Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni1.  o nowe obiekty ekspozycyjne, 
infrastrukturę techniczną oraz obiekty konserwatorsko-magazynowe. 

Park Etnograficzny w Tokarni to symbol całego województwa i główny oddział Mu-
zeum. Na powierzchni 65 ha prezentuje dziedzictwo kulturowe regionu: architekturę 
typową dla zabudowy małych miasteczek dawnej Kielecczyzny, budownictwo z terenu 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Świętokrzyskich, terenów lessowych oraz bu-
downictwo dworsko-folwarczne. Na obszarze skansenu znajduje się wiele interesują-
cych budowli, m.in. unikatowa w skali kraju kieratowa studnia z Gór Pińczowskich. 
Warto obejrzeć również wystawę XIX-wiecznej apteki z małego miasteczka w Domu 
Organisty z Bielin, kościół z Rogowa oraz dwór z Suchedniowa. Do czasu rozpoczę-
cia opisanych przedsięwzięć inwestycyjnych (ok. 2009 r.), wzniesiono i przekazano do 
zwiedzania 40 zabytkowych obiektów (jeden obiekt może składać się z kilku budyn-
ków). Większość obiektów była oddana do użytku w latach 70. i 80.

Celem działań inwestycyjnych będzie:

W latach 2011 - 2014 rekonstrukcja i posadowienie 42 zabytkowych obiektów •	
architektury ludowej z XVIII i XIX wieku, w tym unikatów zmagazynowanych i 
czekających na wzniesienie od 30 lat. Dzięki temu Park Etnograficzny rozrośnie 
się ponad dwukrotnie (82 obiekty!) i stanie się jednym z największych skansenów 
w Polsce. W kolejnym etapie zostaną posadowione kolejne obiekty, w sumie bę-
dzie ich 120.
Budowa amfiteatru z przeznaczeniem na występy zespołów regionalnych oraz •	
jako nowoczesne zaplecze imprez i pokazów z widownią na 1000 osób.
Budowa infrastruktury Parku Etnograficznego w postaci dróg dojazdowych, za-•	
plecza technicznego oraz parkingów, w tym dla turystów.
Remont i modernizacja hal magazynowo-konserwatorskich, dzięki czemu po-•	
wstaną nowoczesne magazyny muzealiów i pracownie konserwatorskie.

Wartość powyższych przedsięwzięć została skosztorysowana na kwotę prawie 40 mln zł.

Budowa Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego2.  przy Parku Etnograficz-
nym w Tokarni wraz z częściowym wyposażeniem i zapleczem technicznym.

Będzie to nowoczesny obiekt nawiązujący charakterem do zabytkowej zabudowy Parku 
Etnograficznego. Restauracja służyć będzie zarówno turystom indywidualnym, jak i do 
organizacji przyjęć okolicznościowych. W części konferencyjno-noclegowej znajdzie miej-
sce sala wielofunkcyjna na 120 osób oraz miejsca noclegowe dla 60 osób.  Będzie to także 



16miejsce wystaw i wernisaży. Budowa Centrum opiewa na kwotę prawie 18,5 mln zł. 

Remont i przebudowa Dworku Laszczyków3.  w Kielcach wraz z budową obiek-
tu administracyjno-wystawienniczego.

Remont i przebudowa Dworku Laszczyków, czyli głównej siedziby Muzeum, oraz bu-
dowa w jego sąsiedztwie nowoczesnego budynku administracyjno-wystawienniczego 
została zakończona w 2010 r. W efekcie prac budowlanych powstał pawilon o po-
wierzchni użytkowej równej 282 m2, zaś zabytkowy Dworek Laszczyków został pod-
dany gruntownemu remontowi i konserwacji. Obecnie Dworek pełni funkcję ekspozy-
cyjną, zaś w pawilonie znajduje się administracja Muzeum. Koszt realizacji opisanych 
prac opiewa na kwotę 3 mln złotych.

Rozbudowa infrastruktury Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich4.  w Mich-
niowie.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie stanowi miejsce pamięci tragicz-
nych wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy to spacyfiko-
wano 817 wsi polskich, w tym Michniów (12–13 lipca 1943 r.). Muzeum prowadzi 
konsekwentne działania zmierzające do realizacji inwestycji, w wyniku której docelo-
wo powstanie spójny koncepcyjnie obiekt pełniący ważną rolę w zachowaniu pamięci 
o bolesnej historii. Dzięki działaniom inwestycyjnym powstanie ośrodek dokumenta-
cyjny oraz pracownia digitalizacyjna. Szacowany koszt projektu wynosi w sumie ponad 
23 mln zł.

Dotacje

Suma wszystkich planowanych inwestycji opiewa na 84,5 mln zł. Jest to kwota kilka-
naście razy przewyższająca roczny budżet Muzeum. Jednak dzięki sprawnemu zrzą-
dzaniu znaczną część funduszy udało się pozyskać. Są to fundusze unijne w ramach 
RPOWŚ, z działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”, fundusze wła-
sne samorządu województwa, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środ-
ki własne. Większość złożonych przez Muzeum wniosków o dofinansowanie zyskała 
czołowe miejsca na listach rankingowych, co tym bardziej umacnia w przekonaniu, że 
planowane zmiany są niezbędne. 

Liczby nie mówią wszystkiego 

Z pewnością ostatnie sześć lat Muzeum to czas intensywnych prac i wzmożonej aktyw-
ności. Muzeum wykorzystało wszystkie możliwości, żeby zmienić swoje oblicze i zre-
alizować plany sprzed 30 lat zarysowane podczas fundowania jednostki. Skala i roz-
mach przedsięwzięć jak na warunki samorządowej instytucji kultury są zadziwiające. 
Opisane projekty inwestycyjne nie stanowią jedynie koncepcji, lecz posiadają pełną 
dokumentację formalną i techniczną, co wymagało podjęcia przemyślanych kroków.

Inwestycje mają charakter całościowy. Modernizacja Muzeum, które współcześnie nie 



16 17może być wyłącznie gablotą wystawową, w której za szkłem ogląda się eksponaty, idzie 
w parze z realizowaniem celów statutowych nałożonych na placówkę etnograficzną.  
Dyrekcja Muzeum zdaje sobie sprawę z tego, że nowe obiekty i nowoczesny sprzęt 
to tylko część koniecznych zmian, dlatego zlecono opracowanie Strategii i możliwości 
rozwoju Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach pod kątem projektów nieinwestycyjnych. Do-
kument ma stanowić z jednej strony diagnozę stanu aktualnego, wskazanie nowych 
możliwości rozwoju oraz stworzenie bazy inicjatyw i praktyk wzbogacających dotych-
czasową ofertę instytucji. W mijającym sezonie 2011 r. przeprowadzono pierwszy 
cykl badań ankietowych, mających określić stopień zadowolenia z usług Muzeum. 
Kolejnym krokiem mającym na celu uzupełnienie i dostosowanie oferty działalności 
jednostki są podejmowane projekty edukacyjne, tj. Muzeum Otwarte na Edukację 
współfinansowane z środków MKiDN lub Skansen na Dłoni finansowany z środków 
Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange. Celem takich działań jest wy-
pracowanie ścieżek edukacyjnych i scenariuszy warsztatów oraz szkolenie muzealnych 
edukatorów. 

Muzeum Wsi Kieleckiej podejmuje się szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych, 
lecz nie zapomina o najważniejszym – że kultura wtedy tylko ma sens, jeśli będzie 
mieć odbiorcę, który będzie ją świadomie krzewić i przekazywać. Rozbudowa Muzeum 
stanowi wielką szansę dla regionu i jego unikalnej kultury i jednocześnie pokazuje, że 
kultura się opłaca.
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18 19Piotr Idziak
Małopolski Instytut Kultury

Jak zrobić dobry warsztat? 
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Kilka uwag o tworzeniu zajęć warsztatowych na podstawie 
doświadczeń programu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego 
Instytutu Kultury

Wśród różnych form prowadzenia edukacji w instytucji kultury warsztat jest jedną 
z najbardziej interaktywnych. Ten typ działań edukacyjnych zakłada, że uczestnicy 
nabywają określoną wiedzę i umiejętności w czasie wykonywania zadań praktycznych. 
Działania warsztatowe mogą dotyczyć bardzo różnych zagadnień 
i w zależności od tematu przebiegać w inny sposób. Czy istnieją jed-
nak ogólne czynniki warunkujące dobry warsztat?

Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, korzystając z doświad-
czeń zebranych w ramach działań Małopolskiego Instytutu Kultury, 
zwłaszcza programów Muzeobranie, Dynamika Ekspozycji i projektu 
Chłopska Szkoła Biznesu. Projektując różnorodne warsztaty eduka-
cyjne, zwracamy uwagę na kilka podstawowych kwestii:

Dobry warsztat powinien mieć swój 1. temat – główne zagadnie-
nie, o którym opowiada. 
Temat ten powinien być 2. ciekawie zinterpretowany i przetworzony na aktyw-
ności oraz ćwiczenia dla uczestników. 
Dobry warsztat ma 3. scenariusz, czyli strukturę nadającą sens poszczególnym 
działaniom i ćwiczeniom. 
W ciągu całego procesu planowania warsztatu, od znalezienia pomysłu na temat 4. 
po powstanie scenariusza i realizację, warto pamiętać o jego tzw. „wartości do-
danej”. Warto postawić sobie pytania: co z tych zajęć dla nas wynika? Co jeszcze 
jest tutaj „do ugrania”? Jak możemy jeszcze lepiej wykorzystać tę sytuację? 

1. Czym jest temat warsztatu?  
Jak go znaleźć i zinterpretować?

Dobry warsztat jest jak dobra opowieść: ma swój temat, jest o czymś, chcemy nim coś 
przekazać. Przygotowując warsztat, należy więc zacząć od pytania: o czym będziemy 
opowiadali? Co chcemy przez to powiedzieć? Jakie przeżycia oferujemy uczestnikom? 
Takie pytania warto postawić nawet, kiedy poruszamy się po dobrze znanym terenie, 

Dobry warsztat jest 
jak przykuwająca 
uwagę opowieść 
– dobrze rozpoznany 
i zinterpretowany 
temat pozwala 
budować wokół niego 
przejrzystą i celową 
strukturę.



22w zakresie, który eksplorujemy od dawna – odpowiedzi mogą czasem doprowadzić 
do nieoczywistych rezultatów. Taki proces stawiania nowych pytań na stare tematy 
można nazwać interpretacją.

Interpretacja i aktualizacja, studium przypadku warsztatu Chłopska Szko-
ła Biznesu w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej w Andrychowie

W 2007 roku Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej w Andrychowie przystąpi-
ła do programu Małopolskiego Instytutu Kultury Muzeobranie. Była to impre-
za promująca lokalne ośrodki muzealne w Małopolsce. W ramach Muzeobrania 
przygotowywano ofertę tych miejsc, obejmującą warsztaty dla szkół i imprezę 
z zajęciami dla publiczności otwartej. Na początku pracy postawiono pytanie o te-
mat: o czym to miejsce opowiada? Jakie historie kryją się za ekspozycją dotyczącą 
lokalnych rzemiosł, wyposażenia domu i innymi eksponatami związanymi z hi-
storią wsi, a potem miasta Andrychów? Punktem wyjścia okazało się w tym wy-
padku przysłowie wyeksponowane w jednej z sal Izby: „Nasz Andrychów chociaż 
lichy, przyodziewa świat w drelichy”. W tej samej sali wystawiono krosno do tka-
nia lnu i niepozorną mapę Europy, na której zaznaczone zostały… trasy wypraw 
handlowych andrychowskich chłopów w XVIII wieku. Po wstępnej analizie tego 
zagadnienia okazało się, że tkactwo i handel płótnami na europejską skalę były 
wtedy podstawą bytu mieszkańców Andrychowa i kilku sąsiednich miejscowo-
ści, które tworzyły razem ośrodek tkacki. Jak to było możliwe, że pańszczyźniani 
chłopi prowadzili wyprawy handlowe na tak ogromną skalę? Jak taki eksport był 
organizowany? Jak wpływało to na życie wsi? Co dzisiaj z tego zostało? Te i inne 
pytania pozwoliły zinterpretować prezentowane w Izbie treści od strony historii 
gospodarczej Andrychowa. Wątek ten okazał się na tyle szeroki i interesujący, że 
w oparciu o temat płócien lnianych powstał warsztat z… przedsiębiorczości. 

Warsztatowi towarzyszyła ścieżka tematyczna interpretująca ekspozycję w Izbie od 
strony historii gospodarczej Andrychowa. Uczestnicy zajęć wcielali się w role andry-
chowskich tkaczy – przedsiębiorców. Współpracując w zespołach mieli za zadanie za-
planować wyprawę handlową, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: cykl produkcji tka-
nin lnianych, pory roku, okresy handlowe. Posługiwali się przy tym wykresem Gantta 
– narzędziem wykorzystywanym współcześnie do planowania przedsięwzięć bizne-
sowych. Po zaplanowaniu wypraw i zaprezentowaniu przyjętych rozwiązań zespoły 
ruszały w trasę, która tym razem wiodła przez ekspozycję Izbie. Uczniowie zwiedzali 
wystawę, przechodząc specjalną trasą interpretującą ekspozycje od strony historii go-
spodarczej Andrychowa. W zwiedzaniu pomagały im karty z pytaniami, na które szu-
kali odpowiedzi na tablicach informacyjnych, wśród eksponatów i np. w wystawionych 
w Izbie księgach cechowych. Poznawali w ten sposób kierunki ekspansji handlowej 
andrychowskich kupców, różnice między lnem i bawełną oraz przyczyny prosperity 
i kryzysu Andrychowskiego Ośrodka Tkackiego. W ramach warsztatu przed uczestni-
kami zostały również postawione zadania manualne: uczyli się podstaw tkania. Przy 
pomocy małych krosienek wykonywali prostą tkaninę, dowiadując się przy tym, czym 
jest wątek i osnowa, oraz jak wyglądała praca tkaczy w XVIII wieku.



22 23Podsumowując, forma powyższego warsztatu wykorzystuje sprawdzone i dobrze 
znane rozwiązania: ćwiczenie w grupie, zwiedzanie wystawy z pytaniami, zajęcia 
manualne jako przerywnik. Warto jednak zwrócić uwagę na konsekwentną reali-
zację tematu, jakim była tu przedsiębiorczość. Zagadnienie chłopskiego biznesu 
towarzyszyło zarówno pracy w grupach nad planem wyprawy – uczniowie w roli 
przedsiębiorców z XVIII wieku, jak i zwiedzaniu wystawy – przejście ścieżką inter-
pretacyjną. Podobnie tkanie na krosienkach było tylko pretekstem do zaprezen-
towania dawnych technologii tkackich i ich wpływu na rozwój Andrychowskiego 
Ośrodka Tkackiego. W kolejnych odsłonach warsztat objął również grę symulacyj-
ną Chłopska Szkoła Biznesu rozwijającą kompetencje i podstawy przedsiębiorcze 
(por. www.csb.mik.krakow.pl.).

Powyższy przykład prezentuje, w jaki sposób połączono w jednym scenariuszu za-
jęcia na temat tak odległych na pierwszy rzut oka zagadnień jak tradycyjne rzemio-
sła i przedsiębiorczość. Aby zobrazować, jak historia gospodarcza Andrychowskiego 
Ośrodka Tkackiego okazała się inspirująca dla poruszania współczesnych zagadnień 
ekonomicznych, można jeszcze wspomnieć, że udało się przy jej po-
mocy przedstawić m.in. takie pojęcia jak: klaster gospodarczy, spółka 
handlowa, kryzys i prosperita. Było to możliwe dzięki zastosowaniu 
zabiegów interpretacji i aktualizacji.

Działania prowadzone w Andrychowie mogą być przykładem procesu 
interpretacji. Prace rozpoczęły się od wstępnego rekonesansu i roz-
poznania terenu – czyli ekspozycji w Izbie. Potem zostały wskazane 
wyróżniki decydujące o tym, że opowieści możliwe do odczytania z wy-
stawy mogą być ciekawe i wyjątkowe. Z tej refleksji wynikł główny te-
mat, który był na tyle inspirujący, że pozwolił na stworzenie warsztatu, 
ścieżki edukacyjnej na wystawie i gry symulacyjnej.

Drugą operacją przeprowadzoną podczas prac nad warsztatem w Izbie Regionalnej 
w Andrychowie była aktualizacja. Projektowanie warsztatu objęło pytanie: jak ta 
opowieść może się przydać dzisiejszemu odbiorcy? Na jakie ważne problemy współcze-
sności odpowiada? Ta droga doprowadziła do przyjęcia przedsiębiorczości za kluczowe 
zagadnienie prezentowane na warsztacie.

2. Praca nad tematem warsztatu  
– analiza pól znaczeń i tworzenie mapy myśli

Temat warsztatu jest pierwszą rzeczą do ustalenia przy jego planowaniu. To jednak tyl-
ko wstęp do pracy, w wyniku której wyłoni się ostateczny kształt zajęć. Jedną z metod, 
które pozwalają znaleźć odniesienia i inspiracje do stworzenia zajęć na wybrany temat, 
jest analiza pola znaczeń tego zagadnienia. Pomaga w tym tworzenie map myśli. Meto-
da ta została zaproponowana przez Tonego Buzana, autora licznych opracowań, w któ-
rych analizuje efektywność procesu uczenia się. Stawia on mapy myśli w opozycji do 
linearnego tekstu. Mają być one sposobem zapisu treści, który będzie bliższy sposobo-
wi funkcjonowania ludzkiego mózgu. Praca z nimi ma również pobudzać kreatywność 

Ponowne przyjrzenie 
się wykorzystywanym 
już tematom 
daje możliwość 
odkrycia w nich 
nowych elementów, 
które wpływają 
na atrakcyjność 
warsztatu.



24i proces twórczy, ułatwiając tworzenie nieoczywistych połączeń i odważnych skoja-
rzeń1. Według Buzana kroki budowania mapy myśli to:

zapisanie tematu na środku dużej kartki ułożonej poziomo (może •	
to być karta typu flipchart),
narysowanie kliku „gałęzi” wyrastających ze słowa na środku,•	
swobodne zapisanie skojarzeń, jakie pojawiają się w związku z in-•	
terpretowanym tematem,
na każdej „gałęzi” zapisujemy jedno słowo, piszemy pismem •	
drukowanym, tworzymy rysunki w związku z powstającymi sko-
jarzeniami (ma to pobudzić do pracy prawą półkulę mózgu, co 
sprzyja kreatywności),
rozbudowujemy strukturę mapy, dodając kolejne gałęzie do już •	
istniejących, schodzimy w ten sposób do coraz konkretniejszych 
zagadnień,
jeśli zabraknie miejsca, bierzemy nową kartę i rozbudowujemy ko-•	
lejne zagadnienia.

Na mapie myśli znajdującej się na kolejnych stronach został przedstawiony zakres 
tematyczny Andrychowskiego Ośrodka Tkackiego. Podobne analizy doprowadziły do 
określenia tematyki warsztatów i treści merytorycznych, które są poprzez nie przeka-
zywane. Przykład ten obrazuje również, że najciekawsze wątki pojawiają się często na 
odległych od centrum mapy gałęziach. Takim ciekawym, a nieoczywistym zagadnie-
niem okazał się klaster gospodarczy, który w ramach warsztatów jest wyjaśniany na 
przykładzie współpracy andrychowskich rzemieślników w XVIII w.  

3. Scenariusz warsztatu

Mając już zinterpretowany temat, czyli odpowiedź na pytanie, o czym ma opowiadać 
warsztat, trzeba przystąpić do zbudowania jego scenariusza. Każdy warsztat będzie 
wyglądał inaczej, zależnie od tematu, jednak jest kilka podstawowych punktów prze-
biegu zajęć, o których warto pamiętać (opr. Marzena Wiśniak w ramach warsztatów 
Dynamika Ekspozycji organizowanych cyklicznie w Małopolskim Instytucie Kultury, 
por. www.muzeoblog.org).

Proponowany przebieg warsztatu:

Integracja1. 

Potrzebna zwłaszcza w przypadku warsztatów, których istotnym elementem jest 
praca grupowa. W przypadku grup szkolnych ważnym celem części integracyjnej 
jest przełamanie schematu szkolnej edukacji („wyjście z ławki”) – tak żeby od po-
czątku było wiadomo, że na warsztacie będzie „inaczej” (ciekawie, dynamicznie).

1  T. Buzan, Mapy myśli, Ravi 2007.

Dzięki budowaniu 
mapy myśli można 
odkryć zaskakujące 
powiązania 
w utrwalonej 
już i powielanej 
dotąd strukturze. 
Ich dostrzeżenie 
i wyzyskanie 
daje szansę 
niecodziennego 
przedstawienia 
tematu.



24 25W przypadku grup niezorganizowanych (np. rodziny z dziećmi) element integra-
cyjny nie powinien być zbyt wyeksponowany – ważniejsza jest w tym przypadku 
integracja w podgrupach, w których będą pracować, osiągnięta poprzez wspólne 
działanie, bardziej spontaniczna. 

Generalnie zasadę można sformułować w ten sposób: jeśli uczestnicy muszą ze 
sobą współpracować, warto ich uprzednio zintegrować, a jeśli pracują indywidu-
alnie, to integracja nie jest konieczna (może pojawić się samoczynnie). Natomiast 
zawsze musi się przedstawić prowadzący (a także powitać grupę!).

Charakter ćwiczeń integracyjnych powinien pasować do całości warsztatu (np. je-
śli zaplanowaliśmy warsztat plastyczny, można się przedstawić przez rysunek). 

Integrację można połączyć z prezentacją programu warsztatów (zwłaszcza dla 
starszych odbiorców) oraz rozmową na temat oczekiwań uczestników odnośnie 
do warsztatów (zwłaszcza przy dłuższych zajęciach).

Przykłady ćwiczeń

Weryfikacja oczekiwań: w formie graffiti uczestnicy dokańczają zdania „spodzie-
wam się, że będziemy tutaj...”, „spodziewam się, że nie będziemy tutaj...”. W ten 
sposób prowadzący poznaje nie tylko oczekiwania, ale i opory uczestników, na co 
może zareagować wyjaśnieniami lub szybką modyfikacją niektórych ćwiczeń.

Zapamiętanie imion i poznawanie się – tu pomocne mogą być różne wyda-
nia książek Gry interakcyjne Klausa Vopela, rysowanie swoich herbów, wizytówek, 
przedstawienie się imieniem i przymiotnikiem na tę samą literę, co imię (za każ-
dym razem grupa powtarza imię i przymiotnik), rzucanie piłką (trzeba podać imię 
osoby, do której rzucamy) itp.

W tym momencie może nastąpić kierunkowe zwiedzanie ekspozycji jako 
wstęp do warsztatu.

Zaciekawienie tematem2. 

Może nastąpić po integracji albo samo może pełnić rolę integracyjną. Taki „zacie-
kawiacz” ma od razu wprowadzać w temat i nastrój warsztatu, uruchamiać wy-
obraźnię, emocję, zmysły. W niektórych przypadkach taki „zaciekawiacz” może nie 
być haczykiem emocjonalnym, ale intelektualnym (np. zaskakujący link pomiędzy 
tematem a doświadczeniem uczestników, odwołanie do czegoś dobrze znanego 
uczestnikom a pozornie nieprzystawalnego do tematu, zaskakująca analogia itp.).

Wejście w rolę3. 

W niektórych przypadkach pomocnym narzędziem może okazać się techni-
ka dramy – zaproponowanie uczestnikom odegrania konkretnych ról (postaci 
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28z analizowanej historii czy dzieła). Konieczna przy tej technice będzie zawsze 
analiza emocji, jakie się w trakcie „grania roli” pojawiły oraz podsumowanie ze 
strony prowadzącego. Nie na każdym warsztacie ten element się pojawia, ale jeśli 
jest konieczny, trzeba go „oswoić”, przełamać opór przed działaniem w ramach 
pewnej konwencji, przed „udawaniem”. Pomocne może tu być użycie intrygujące-
go rekwizytu lub „element przeżyciowy” (patrz „zaciekawiacz”).

Wychwycenie liderów i przeszkadzaczy4. 

Zarówno liderów, jak i „rozbijaczy” grupy należy odpowiednio zagospodarować. Li-
der może być naszym pomocnikiem, może przejąć moderowanie pracy jakiejś pod-
grupy. „Rozbijaczowi” warto dać taką rolę, która uczyni go współodpowiedzialnym 
za efekty warsztatów (musi odczuć to jako nobilitację, nie karę – np. szef lub sekre-
tarz grupy), albo przynajmniej skanalizuje jego energię (np. robienie zdjęć lub innej 
dokumentacji). Należy też zwrócić uwagę na tych uczestników, którzy nie są w pełni 
akceptowalni przez grupę – można ich dowartościować, dając im odpowiedzialną 
funkcję, która jest „pod ochroną” prowadzącego (np. asystent prowadzącego).  

Pierwsze „właściwe” ćwiczenie5. 

Powinno mieć charakter wprawki. Nie może być zaporowe, ale musi być ciekawe 
i ambitne. Np. nie od razu można napisać wiersz, najpierw można ułożyć poetycką 
układankę lub wymyślić tytuł do istniejącego wiersza. Na tym etapie powinna już być 
podana pierwsza porcja wiedzy – taka, która będzie pomocna do wykonania zadania.

Wprawka, jak każde ćwiczenie, powinna zostać omówiona i podsumowana.

Dalsze wprowadzanie wiedzy6. 

Może następować w trakcie kolejnych ćwiczeń lub mieć charakter „miniwykła-
dów”. Warto też do tego celu wykorzystać wprowadzenia do ćwiczeń i podsumo-
wania. Czasem potrzebną do warsztatu wiedzę przekazuje się podczas ukierunko-
wanego zwiedzania ekspozycji.

Warto pamiętać, że dawki wiedzy nie mogą być zbyt duże, zwłaszcza u dzieci „kre-
dyt zaufania” obejmuje jedynie ok. 5 minut.

Dobrze, jeśli wiedza jest umiejętnie wplatana w praktyczne zajęcia i przydaje się 
do wykonania zadań.

7. Kulminacyjny punkt warsztatów – właściwe działanie 

Musi nastąpić w kulminacyjnym punkcie uwagi, zaciekawienia i komfortu uczest-
ników. To właściwa część warsztatów – dłuższe działanie, którego efekt będzie 
dla uczestników najważniejszym elementem (często rzeczowym) warsztatu. Musi 
to już być bardzo konkretne i poważne działanie, postrzegane przez uczestników 



28 29jako autentyczne, adekwatne do ich wieku i zainteresowań, będące wyzwaniem. 
Uczestnicy muszą wiedzieć, do czego zmierzają i co stanie się z efektem ich prac 
(np. zabiorą do domu lub do szkoły, zostaną w muzeum jako część ekspozycji, 
trafią na konkurs itp.). 

Ważne, żeby prowadzący podał jasne zasady i instrukcje do działania, żeby 
pozytywnie stymulował uczestników w ich samodzielnej lub grupowej pracy 
(podchodzenie, podawanie wskazówek lub dodatkowej wiedzy, zachęcanie do 
kreatywności itp.). Nie jest to moment, kiedy uczestnicy pracują, a prowadzący 
odpoczywa! 

Prace uczestników muszą być omówione. Można uczestnikom powiedzieć, co jesz-
cze mogli zrobić, co dałoby lepszy efekt, ale nie należy przesadzać z krytycznymi 
uwagami. Informacja zwrotna powinna być jednoznacznie pozytywna, a rady lep-
sze są w trakcie pracy niż po niej.

8. Podsumowanie

Podsumowanie merytoryczne – powtórzenie bądź uświadomienie, czego się a. 
nauczyliśmy i jak tę wiedzę dalej możemy wykorzystywać lub rozwijać, poka-
zanie, jak do tej wiedzy dochodziliśmy (poszczególne ćwiczenia były nanizane 
na wspólną nitkę).

Podsumowanie warsztatów – jak się nam pracowało, co było ciekawe, a co b. 
zbędne, jak się czuliśmy na tych warsztatach, o czym chcielibyśmy w podobny 
sposób się uczyć itp.

Wartość dodana

W ciągu całego procesu tworzenia warsztatu warto zadawać sobie pytania o jego tzw. 
wartość dodaną, czyli co z tego warsztatu wynika:

dla naszej instytucji,•	
dla nas jako dla prowadzących,•	
dla naszego otoczenia.•	

Myśląc o pożytkach płynących z warsztatu, warto zapytać o to, w jaki sposób wpisuje 
się on w działalność naszej instytucji: jak buduje jej wizerunek? Czy wpisuje się w na-
szą misję? Jakie mogą z niego wypłynąć dla nas dodatkowe korzyści, np. promocyjne? 
Wiele muzeów i innych instytucji zajmujących się edukacją świadczy poszczególne 
usługi w oderwaniu od siebie. Z punktu widzenia racjonalnego zarządzania można 
się zastanowić, czy nie powinny one być połączone w większą ofertę, która dla celów 
promocyjnych może być traktowana jako produkt edukacyjny. W tym ujęciu instytu-
cja nie tworzy kolejnych warsztatów, tylko rozwija swoje produkty. Powinny one być 
rozwijane w przyjętym strategicznie kierunku – dobrze, jeśli przyświeca nam jakiś 
długofalowy cel. 



30Efektem działań rozpoczętych poprzez stworzenie warsztatów edukacyjnych z przed-
siębiorczości w Izbie Regionalnej w Andrychowie było powstanie gry symulacyjnej 
Chłopska Szkoła Biznesu. Powstawaniu gry towarzyszyły kolejne warsztaty realizowa-
ne na potrzeby oferty szkolnej i wydarzeń w Izbie, podczas których była ona tworzona 
i testowana. Szereg działań edukacyjnych i wydarzeń w Izbie (w tym warsztaty, wysta-
wy i projekty badawcze) doprowadziło do powstania produktu, który może funkcjo-
nować na zewnątrz, np. w szkołach, gdzie gra jest wykorzystywana przez nauczycieli 
przedsiębiorczości. Strategiczny cel, jakim było wydanie gry, pomagał więc organizo-
wać pracę nad ofertą Izby przez ponad dwa lata, w czasie których opracowywano grę. 
Rolę podobnego celu, który przyświeca działaniom (w tym tworzeniu i prowadzeniu 
warsztatów) może pełnić: plan zorganizowania konferencji naukowej, wydania publi-
kacji, zorganizowania wydarzenia edukacyjnego na większą skalę, ale także zamiar 
wypromowania określonego wizerunku instytucji.

Tworzenie warsztatu może być też dobrą okazją do nabycia nowych kompetencji, 
a może nawet przygodą, która uczyni naszą pracę ciekawszą. Tutaj pojawia się pytanie: 
czego nowego nauczymy się, tworząc warsztat? Czy praca nad jego tematem może być 
okazją do spotkania z ciekawymi ludźmi? Czy temat, który wybraliśmy, jest dla nas sa-
mych interesujący? Analiza warsztatu od strony pożytków dla nas jako prowadzących 
pozwala podnieść jego jakość. Jedną z podstawowych cech wyróżniających dobrego 
trenera jest autentyczność – uczestnicy oczekują, że prowadzący jest sam żywo zain-
teresowany tym, o czym mówi. Wybór tematów pod kątem naszych własnych zainte-
resowań może sprawić, że zajęcia będą bardziej zajmujące dla uczestników. 

Kolejne sposoby na uzyskanie „wartości dodanej” warsztatu wiążą się z szerszym wy-
korzystaniem samego procesu jego tworzenia. Projektując grę symulacyjną Chłopska 
Szkoła Biznesu, potrzebowaliśmy grup, z którymi będziemy mogli testować rozgryw-
kę. Z pomocą przyszły nam w tym zakresie szkoły w Andrychowie, które udostępniły 
także przestrzeń do pracy. Niektórzy z uczestników tamtych testów brali potem udział 
w Muzeobraniu i innych imprezach organizowanych przez Izbę. Byli wolontariuszami 
i m.in. obsługiwali stanowiska z rozgrywkami CSB – wchodzili w role moderatorów 
gry. W ten sposób powstał zalążek grupy młodych ludzi, którzy potem pomagali przy 
organizowaniu wojewódzkich turniejów Chłopskiej Szkoły Biznesu.

Dalsze korzyści wynikające z prowadzenia przemyślanych warsztatów wiążą się z wy-
korzystywaniem efektów prac jego uczestników na rzecz działalności instytucji, która 
zajęcia zorganizowała.

W 2008 roku młodzież związana z Izbą Regionalną w Andrychowie uczestniczyła 
w projekcie filmowym. Były to zajęcia dziennikarskie, w wyniku których powstał film 
dokumentalny o lokalnych przedsiębiorcach. Warsztat filmowy był więc pretekstem 
do zapoznania uczniów z lokalnymi biznesmenami i kreowania poprzez to postaw 
przedsiębiorczych wśród młodzieży. Film został w ramach projektu wydany na DVD, 
był prezentowany na imprezach organizowanych przez Izbę i stał się częścią jej progra-
mu. Praca uczniów wzbogaciła więc ofertę Izby i zarazem została doceniona.



30 315.Podsumowanie

W świetle doświadczeń Małopolskiego Instytutu Kultury dobry warsztat to taki, który 
ma interesujący i dobrze zinterpretowany temat, a jego przebieg został ujęty w lo-
gicznym scenariuszu. Dodatkowo na jakość warsztatu wpływa fakt, że jest on ciekawy 
i angażujący dla uczestników i prowadzących oraz mieści się w szerszej perspektywie 
działań instytucji. W niektórych przypadkach wyniki pracy wykonanej podczas warsz-
tatu mogą być potem wykorzystane. Może to stanowić element dowartościowania 
uczestników i budowania ich relacji z instytucją.
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Porozmawiajmy o rozwoju 
– czyli po co muzealnikom 
wiedza o psychologii 
rozwojowej
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Moja przygoda ze sztuką, pewnie podobnie jak w przypadku wielu moich rówieśników, 
zaczęła się w dzieciństwie. Wtedy właśnie rodzice pokazali mi nie tylko podhalańskie 
zabytki, ale również Spisz i Orawę. Potem były klasowe wycieczki i zbiórki harcerskie 
poświęcone temu czy innemu miejscu. Wiele jest osób, które – mimo organizowanych 
przez szkołę lekcji w muzeum czy skansenie – w dorosłości omijają te miejsca szero-
kim łukiem. Jest jednak bardzo duża grupa miłośników takiej formy spędzania czasu, 
którzy zarażają tym swoje rodziny. Bo galerie i muzea można lubić, o ile sposób prze-
kazywania wiedzy o sztuce oraz forma prezentowania eksponatów czy 
słynnych dzieł są interesujące. Sądzę, że kluczem do sukcesu w tej kwe-
stii jest dostosowanie przekazu do odbiorcy. Mając na uwadze fakt, że 
odbiorcami kultury często są dzieci i młodzież, warto wiedzieć, jakie 
są ich możliwości (w zakresie pamięci, myślenia czy twórczości) zwią-
zane z etapami rozwoju, na jakich się w danym momencie znajdują. 
Tej właśnie kwestii poświęcony będzie niniejszy artykuł.

Aby zarysować kontekst

Na początku warto zastanowić się, co mamy na myśli, mówiąc o rozwoju dzieci i mło-
dzieży. Rozwój1 to pojęcie bardzo szerokie, złożone i powiązane zarówno z filozofią, 
jak również wieloma naukami szczegółowymi. Jedną z nich jest psychologia rozwo-
jowa, czyli nauka o rozwoju psychicznym człowieka. W myśleniu o dorastaniu z per-
spektywy psychologii można wyróżnić dwa ogólne podejścia: (1) mechanistyczne 
i (2) organismiczne. W koncepcjach związanych z pierwszym nurtem najważniejsze 
są zmiany w zachowaniu człowieka, drugi, obecnie dominujący nurt, skupia się na 
zmianach w strukturze wewnętrznej danego systemu. Z perspektywy organismicz-
nej rozwój psychiczny rozumiany będzie zatem jako ciąg zmian w systemie psychicz-
nym osoby, które to zmiany zmierzają w pewnym określonym kierunku. 

1 M. Tyszkowa (2006), Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, W: B. Bokus (red.), Psychologia 
rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, s. 45–49.

Większość osób pierwszy 
kontakt z muzeum 
miała w czasie szkolnej 
wycieczki. Niestety, nie 
wszystkich zachęcił on 
do  kolejnych wizyt.



38Badacze nie są w pełni zgodni co do liczby, a także czasu trwania kolejnych stadiów. 
Niemniej jednak zgodnie z opinią większości rozwój człowieka można podzielić na na-
stępujące okresy2:

Okres prenatalny – od poczęcia do narodzin1. 
Okres wczesnego dzieciństwa – od narodzin do 3. roku życia2. 

Podokres wieku niemowlęcego – od narodzin do końca 1. roku życia•	
Podokres wieku poniemowlęcego – od 2. do 3. roku życia •	

Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) – od 4. do 6. roku życia3. 
Okres późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) – od 7. do 10.–12. roku życia4. 
Okres adolescencji – od 10.–12. do 20.–23. roku życia5. 

Podokres wczesnej adolescencji (wiek dorastania) – od 10.–12. do 15. roku życia•	
Podokres późnej adolescencji (wiek młodzieńczy) – od 16. do 20.–23. roku życia•	

Okres wczesnej dorosłości – od 20.–23. do 35.–40. roku życia6. 
Okres średniej dorosłości (wiek średni) – od 35.–40. do 55.–60. roku życia7. 
Okres późnej dorosłości (wiek starzenia się) – od 55.–60. roku życia i więcej8. 

Wyróżnienie przez psychologów kolejnych etapów pomaga opisywać charaktery-
styczne zjawiska, jakie pojawiają się w rozwoju u większości ludzi w podobnym cza-
sie. Taki podział jest też dobrze odbierany społecznie, ponieważ odpowiada pewnym 
ogólnym kategoriom, którymi posługujemy się na co dzień. Jest to widoczne cho-
ciażby w zwrotach typu: „w wieku dorastania”, „kryzys wieku średniego” czy „tamten 
staruszek”. 

Zmiana rozwojowa

W powyższych rozważaniach pojawiło się pojęcie zmiany, rozumianej 
w tym wypadku jako zmiana rozwojowa3. Ma ona pewne konkretne 
właściwości, a mianowicie jest: (1) jednokierunkowa – wszyscy roz-
wijamy się w podobny sposób, szczególnie do momentu zakończenia 
okresu adolescencji, (2) nieodwracalna – nie da się np. oduczyć cho-
dzenia, (3) trwała – to, czego się już nauczyliśmy, staje się podstawą 
dla nowych umiejętności i (4) autonomiczna – co znaczy, że źródło 
zmian w całości lub dużej części tkwi w samym człowieku, który się 
rozwija.

Czynniki rozwoju

Warto skupić się na tym, co wpływa na rozwój, oczywiście zakładając, że wpływ ten 
może być dwojakiego rodzaju – pozytywny i negatywny. Jedną z koncepcji czynników 

2 B. Harwas-Napierała, J. Trempała (2000), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, t. 2, s. 15.

3 M. Tyszkowa (2006), Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, W: B. Bokus (red.), Psychologia 
rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, s. 45–49.

Zmiana roz-
wojowa jest 
jednokie-
runkowa, 
nieodwra-
calna, trwa-
ła i autono-
miczna.



38 39rozwojowych, jest podział stworzony przez Stefana Szumana4. Mówi on mianowicie 
o: (1) czynnikach wewnętrznych (biologicznych) – czyli anatomii i fizjologii, ale rów-
nież potrzebach i skłonnościach oraz (2) czynnikach zewnętrznych (środowiskowych, 
społecznych) – czyli o wpływie środowiska, a także bardziej szczegółowo o celowym 
nauczaniu i wychowaniu. 

W odniesieniu do sztuki...

Przekładając powyższe rozważania teoretyczne na praktyczne aspekty pracy mu-
zealnika, można powiedzieć, że po pierwsze, większość ludzi (wyjątek stanowią 
tu m.in. osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia) przechodzi kolejne, po-
dobne stadia rozwoju. Po drugie, źródłem rozwoju jest nasze wnętrze, innymi sło-
wy rozwój jest pewnego rodzaju skłonnością ludzką. Po trzecie, otoczenie może 
przyczyniać się do pełniejszego i lepszego rozwoju albo hamować ten naturalny 
proces. I właśnie głównie na tym trzecim wniosku skupimy się w dalszej części 
artykułu.

Rodzi się zatem pytanie, co uwzględnić, aby pozytywnie wpły-
nąć na rozwój danej osoby? Zastanawiając się nad charakterem 
zajęć prowadzonych przez osoby pracujące w galeriach, muzeach 
czy skansenach, można dojść do wniosku, że z perspektywy psy-
chologii chodzi o to, aby np. uczeń IV klasy szkoły podstawowej 
w trakcie wycieczki szkolnej: (1) dowiedział się czegoś nowego, (2) 
zapamiętał pewne kluczowe informacje, (3) dobrze się przy tym 
bawił, (4) pobudził swoją kreatywność, twórczość i ewentualnie 
(5) zdobył pewną konkretną umiejętność, którą będzie mógł wy-
korzystać w przyszłości. Opierając się na takich założeniach, war-
to rozważyć, jak przygotować ofertę zajęć edukacyjnych, aby była ona dostosowa-
na do danego przedziału wiekowego. Innymi słowy – czego można się spodziewać 
po czwartoklasiście? Co potrafi, a czego nie potrafi dziecko w tym wieku? Jakim 
językiem można się do niego zwracać?

Piageta koncepcja rozwoju poznawczego

Szwajcarski psycholog Jean Piaget stworzył koncepcję rozwoju poznawczego m.in. 
w oparciu o obserwacje, których dokonał na swoich dzieciach. Podstawowe założenie 
w jego teorii mówi o tym, że dzieci dokonują rekonstrukcji wcześniejszych sposobów 
myślenia i na tej podstawie budują nowe, bardziej adekwatne. Cały system poznaw-
czy, zdaniem Piageta, dąży do równowagi, a dokonuje się to dzięki dwóm procesom: 
akomodacji i asymilacji. Badacz w oparciu o swoje obserwacje wyróżnił cztery kolej-
ne etapy rozwoju funkcji poznawczych.

4 M. Przetacznik-Gierowska (2006), Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, 
W: B. Bokus (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, t. 1, s. 61.
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40Stadia rozwoju

 Jean Piaget szczegółowo opisuje zachowania i charakterystyczne procesy zachodzą-
ce w każdym ze stadiów. Wyróżnia on kolejno5:

Inteligencję sensomotoryczną•	  (0–2 lata) – dziecko uczy się przez bezpo-
średnie doświadczenia na przedmiotach, ćwiczy odruchy i manipulacje, skupia 
się wyłącznie na interesujących je zjawiskach. Głównymi osiągnięciami tego 
okresu są: stałość przedmiotu (czyli świadomość, że kiedy przedmiot znika 
z pola widzenia, to nie oznacza, że w ogóle znikna) oraz dostrzeżenie, że ist-
nieje związek między zachowaniem i jego efektami.
Inteligencję przedoperacyjną•	  (2–6 lat) – dziecko eksperymentuje na przed-
miotach, planuje swoje działania, stopniowo dochodzi do uwewnętrznienia 
działań dokonywanych na zewnątrz (rozpoczyna się proces myślenia). Głów-
nymi osiągnięciami tego okresu są: czynności symboliczne (m.in. w zabawie), 
mowa oraz stałość cech (świadomość, że przedmioty mają pewne niezmienne 
właściwości).
Operacje konkretne•	  (6–12 lat) – dziecko umie manipulować różnymi kon-
kretnymi przedmiotami i zdarzeniami (np. liczenie), uwzględnia kilka cech 
przedmiotu podczas rozwiązywania problemu, widzi różne perspektywy spo-
łeczne. Głównymi osiągnięciami tego okresu są: wykonywanie działań (opera-
cji) na rzeczywistych przedmiotach i zdarzeniach, a także rozumienie pojęcia 
stałości (np. objętości, czy masy). 
Operacje formalne•	  (12–15 lat) – nastolatek umie wykonywać wszystkie 
operacje na przedmiotach i zdarzeniach, które niekoniecznie muszą ist-
nieć (czyli mogą być związane z pojęciami abstrakcyjnymi), potrafi wyko-
nywać działania na wytworach myślenia (np. wyobrażeniach). Głównymi 
osiągnięciami tego okresu są: myślenie abstrakcyjne, hipotetyczne, deduk-
cyjne, logika zdań i możliwość przerwania procesu myślowego, albo po-
wrotu do niego. 

Istotną krytykę pod adresem teorii Piageta wysunięto m.in. w oparciu o cha-
rakterystykę stadium operacji formalnych. Dowiedziono, że nie tylko wielu 
nastolatków nie osiąga tego poziomu myślenia, ale nawet duża liczba doro-
słych nigdy nie zdobywa pełni możliwości w tym zakresie. Warto zatem wziąć 
poprawkę na istotne różnice między ludźmi w tej kwestii. Ważny podkreślenia 
jest jednak fakt, że jak do tej pory żadnemu z badaczy nie udało się zanegować 
twierdzenia Piageta dotyczącego kolejności pojawiania się struktur poznaw-
czych. Można być w związku z tym właściwie pewnym, że dziecko, które nie 
rozumie pojęcia stałości objętości, nie będzie w stanie wytłumaczyć twierdzeń 
abstrakcyjnych.

5 J. Trempała (2000), Rozwój poznawczy, W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.) 
Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 3, s. 23.



40 41Akomodacja i asymilacja 

Dwa procesy6, które zdaniem Piageta decydują o równowadze systemu poznawcze-
go, to (1) asymilacja i (2) akomodacja. Pierwszy z nich polega na włączaniu struktur 
zewnętrznych do już istniejących struktur wewnętrznych, tj. na włączaniu nowej idei 
lub przedmiotu w dotychczasową wiedzę dziecka. Asymilacja odpowiada w związku 
z tym za zmiany ilościowe w strukturach poznawczych. Akomodacja jest związana ze 
zmianami jakościowymi. Polega na modyfikacji już istniejących pojęć czy schematów 
myślenia po to, by móc w nie włączyć informację, która była zbyt złożona, aby ją swo-
bodnie zasymilować.

W odniesieniu do sztuki...

Jak teorię Piageta przełożyć na język praktyki? Po pierwsze, płynie z niej ważna infor-
macja, że istotne zmiany dokonują się w dosyć szerokich przedziałach czasowych. Może 
się zatem zdarzyć, że spotkamy kilku 7-latków i każdy z nich będzie na nieco innym 
etapie rozwoju poznawczego – jeden będzie już płynnie czytał, inny dopiero będzie się 
uczył składać litery. Po drugie, teoria ta daje konkretne wskazania do-
tyczące materiału, na jakim możemy pracować z dziećmi z danej grupy 
wiekowej. Wiemy np., że nie ma większego sensu rozmawiać z 8-latka-
mi o pojęciu odwaga, ponieważ jest ono abstrakcyjne – co innego, jeśli 
zapytamy o przejawy odwagi. Wówczas dzieci z pewnością wymienią 
wiele zachowań, które są związane z tą cechą charakteru. Opisując bi-
twę, możemy dodatkowo pokazać dzieciom mapę, poprosić, żeby po-
kolorowały na różne kolory tereny zajęte przez konkretne wojska albo 
pozwolić im dotknąć figurki żołnierza z danego okresu. Z kolei z grupą 
licealistów można śmiało pokusić się o przeprowadzenie hipotetycznego sądu np. nad 
przywódcami podziemia w związku z wybuchem powstania warszawskiego. Większość 
z nich w trakcie dyskusji będzie potrafiła (o ile oczywiście mają podstawową wiedzę 
z tego tematu) znaleźć odpowiednie argumenty, niezależnie od tego, czy postawimy ich 
w roli adwokatów czy też prokuratorów. 

Od zabawy do nauki i pracy – zmiany rozwojowe aktywności 

Istotnym czynnikiem rozwoju psychicznego człowieka jest aktywność7. Polega ona 
na modyfikacjach, jakie następują w organizmie i psychice człowieka, ale także na 
zmianach, jakie on sam wywołuje w środowisku. Podstawową aktywnością dzieci, 
zwłaszcza tych, które nie chodzą jeszcze do szkoły, jest zabawa. To dzięki niej uzyskują 
podstawowe informacje o świecie, ale zdobywanie wiedzy nie jest celem tej zabawy.  

6 J. Trempała (2000), Rozwój poznawczy, W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psycho-
logia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 3, s. 21.

7 M. Przetacznik-Gierowska (2006), Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki, W: 
B. Bokus (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 
1, s. 151–156.
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42Najważniejsza w tym wypadku jest postawa ludyczna, jaką dziecko ma w sobie w spo-
sób zupełnie naturalny. Ludyzm to zgodnie z definicją słownikową skłonność do za-
bawy, która może być rozpatrywana z perspektywy cechy człowieka lub jako zjawi-
sko kulturowe.8 Z czasem do zabawy dochodzi nauka, której ważność potęgują różne 
szkolne zasady, np. skala ocen. Wreszcie, często w okresie wczesnej 
dorosłości, a czasami trochę wcześniej, pojawia się praca, która w dal-
szych etapach życia staje się dominującą formą aktywności.

Prawidłowości w zabawach dzieci9
Najwcześniej pojawiają się zabawy funkcjonalne i manipulacyjne. 
Mniej więcej do 3. roku życia dzieci używają różnych przedmiotów 
i sprawdzają ich przeróżne zastosowania – dotykają ich, liżą, rzucają, 
wkładają do buzi, podnoszą, przekładają z ręki do ręki. Następnie występują zabawy 
naśladowcze i odtwórcze związane z kopiowaniem czynności dorosłych, a także pew-
nymi modyfikacjami z nim związanymi. Bardzo istotne są zabawy tematyczne, któ-
rych rozkwit przypada mniej więcej na okres przedszkolny. Dzieci wykonują wówczas 
ciąg dokładnie zaplanowanych czynności, używając konkretnych przedmiotów, np. kła-
dą lalkę do łóżka, przykrywają kocykiem, dają pić z butelki, nucą kołysankę. W później-
szym okresie zabawy te stają się coraz bardziej rozbudowane, często dotyczą też więk-
szej liczby dzieci. Tworzone są inscenizacje i twórcze koncepcje, w których wiele 
jest symboli zarówno w postaci przedmiotów (np. patyk zastępuje miecz), jak również 
słów. Z czasem zabawy takie: (1) dotyczą coraz większej ilości tematów, (2) stają się 
coraz bardziej twórcze, (3) są coraz dłuższe (nawet kilkudniowe), (4) zamiast indywidu-
alnych, stają się coraz bardziej zespołowe (łącznie z przydzielaniem sobie ról), (5) zależą 
w coraz większym stopniu od języka i komunikacji między uczestnikami zabawy, (6) są 
coraz mocniej związane z życiem społecznym. Inną grupą są zabawy konstrukcyjne, 
do których zaliczyć można nie tylko układanie wieży czy pociągu z klocków, ale także 
tworzenie czegoś z plasteliny czy budowanie zamku z piasku. Zupełnie odmienny cha-
rakter mają często bardzo złożone gry zespołowe i dydaktyczne. Dotyczą one star-
szych dzieci, ponieważ wymagają znajomości reguł i umiejętności podporządkowania 
się im. Zazwyczaj są one inicjowane przez dorosłych, a dzieci są ich uczestnikami, ale 
nie twórcami, choć nie zawsze, zwłaszcza jeśli ma się do czynienia z kreatywną grupą. 

Wygotsky’ego koncepcja zabawy

Lew Wygotski10, wybitny rosyjski psycholog, stworzył specjalistyczną teorię dotyczącą 
rozwoju dziecka w społeczeństwie i kulturze. Wiele czasu poświęcił badaniom związa-

8 http://sjp.pwn.pl/szukaj/ludyczny
9 M. Przetacznik-Gierowska (2006), Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki, W: 

B. Bokus (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 
1, s. 166–175.

10 A. Brzezińska, M. Marchow (red.), (2002), Lew S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne 
II: dzieciństwo i dorastanie, Poznań, Zysk i S-ka. 
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42 43nym z funkcjonowaniem dzieci w kontekście zabawy. Badacz ten twierdzi, że zabawa 
jest najlepszym sposobem, w jaki dziecko może poznawać świat, swój ojczysty język, 
zwyczaje, innych ludzi oraz swoje emocje. Dziecko w zabawie ma szan-
sę pójść o krok dalej w swoim rozwoju, Wygotski mówi w tym wypadku 
o kroku w nieznane. Jego zdaniem ten rodzaj aktywności pomaga 
w socjalizacji, wzmacnia kreatywność, uczy samodzielności. Bardzo 
ważny jest również element terapeutyczny, polegający na tym, że do-
piero w zabawie dziecko ujawnia skrywane przez siebie trudne emocje, 
z którymi sobie nie radzi. Wygotski uważa, że pracując z dziećmi, ucząc 
je, wspierając, zachęcając, powinniśmy zwracać uwagę na tzw. strefę 
najbliższego rozwoju. Badacz mówi o tym, że jest to zakres umiejęt-
ności i zdolności umysłowych, których dane dziecko jeszcze nie posia-
da, ale które są w jego zasięgu, jeśli otrzyma pewne wskazówki i pomoc. Jednym ze spo-
sobów na realizację jego postulatu jest nauczanie problemowe, które może stać się 
dla dziecka wyzwaniem i zmobilizować je do poszukania zupełnie nowych rozwiązań. 

W odniesieniu do sztuki...

Mając na uwadze rolę zabawy w rozwoju, zwłaszcza najmłodszych dzieci, warto za-
dbać, aby wizyta w skansenie czy innego typu muzeum kojarzyła się im właśnie z tym 
rodzajem aktywności. Dobrym pomysłem są specjalne albumy zawierające zadania 
atrakcyjne dla dzieci, z którymi przemierzają one kolejne sale pełne obrazów i rzeźb. 
Kolorowanie, zgadywanie, liczenie, dorysowywanie, tworzenie czegoś 
zupełnie nowego albo alternatywnej wersji danej historii, to tylko kil-
ka przykładów zadań, które mogłyby się znaleźć w takiej książeczce. 
Zupełnie innym pomysłem może być organizacja przedstawienia albo 
turnieju rycerskiego. Można również stworzyć ofertę specjalnych 
urodzin odbywających się np. na terenie muzeum archeologicznego, 
podczas których dzieci wykonują z papieru korony przypominające 
te noszone przez faraonów. Niewątpliwie warto skorzystać z tej goto-
wości do bawienia się, jaka naturalnie występuje w dzieciach. Możemy być pewni, że 
aktywność, która w jakiś sposób je angażowała i była traktowana przez nie jak zabawa, 
pozwoli im zapamiętać o wiele więcej niż zwykłe opowiedzenie nawet najciekawszej 
historii. Czasami pomóc może już samo zbudowanie atmosfery ludycznej – radosnej, 
relaksującej, niezobowiązującej, pogodnej, sprzyjającej zabawie.

Twórczość

W psychologii to popularne słowo rozumiane jest dwojako11. Z jednej strony jako cecha 
charakteryzująca osoby wybitne, pewną elitę. Z drugiej strony twórczość traktowana jest 
jako właściwość egalitarna, dosyć powszechna, polegająca zgodnie z definicją Steina na 
wytworzeniu dzieła, które jest „nowe i wartościowe w pewnym okresie, dla pewnej 

11 E. Nęcka (2006), Twórczość. W: J. Strelau, Psychologia. Podręcznik Akademicki, Gdańsk, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t. 2, s. 783–807.

Zabawy dzieci 
zmieniają się 
wraz z wiekiem 
– przechodzą od 
badania rzeczywistości 
do jej twórczego 
i inscenizacyjnego 
naśladowania.

Warto poświęcić czas 
i zadbać, aby wizyta 
w muzeum pozostała 
w pamięci dzieci jako 
przyjemne doznanie 
z dużą ilością zabawy.



44grupy osób”12. Dzięki temu możemy mówić o twórczości dziecięcej. Mając bowiem świa-
domość, że dany problem został już wielokrotnie pomyślnie rozwiązany, widzimy rów-
nocześnie, że dla tego konkretnego dziecka, w tym konkretnym momencie rozwoju dane 
odkrycie, myśl czy dzieło jest nowe i zdecydowanie można mu przypisać pewną wartość. 

Koncepcja Guilforda 

Istnieje wiele koncepcji procesu twórczego i operacji intelektualnych z nim związanych. 
Zdaniem J. P. Guilforda istnieją dwa rodzaje myślenia: konwergencyjne i dywergen-
cyjne13. Pierwszy rodzaj służy znalezieniu jednej, konkretnej, właściwej odpowiedzi na 
zadany problem. Tylko jedno rozwiązanie jest słuszne i zadaniem osoby, której zadajemy 
pytanie, jest odkrycie konkretnej drogi rozumowania, która pozwoli odnieść sukces. Dru-
gi rodzaj myślenia polega na próbach uporania się z problemami, które mają wiele moż-
liwych rozwiązań. Osoba zadająca pytanie nie ma przewidzianej jednej jedynej, słusznej 
wersji odpowiedzi. Wiele wersji rozwiązania jest adekwatnych i słusznych. Chodzi raczej 
o to, aby wymyślić jak najwięcej jak najbardziej adekwatnych, różnorodnych i oryginal-
nych pomysłów. Guilford twierdzi, że twórczość opiera się głównie na myśleniu 
dywergencyjnym. Wyodrębnia dodatkowo zdolności tego rodzaju my-
ślenia – płynność i giętkość – uznając je za główne czynniki twórczości. 
Płynność myślenia związana jest z ilością pomysłów, które dana osoba 
jest w stanie wygenerować, a podstawowa zasada w tym wypadku mówi, 
że im więcej pomysłów, tym większa szansa na znalezienie twórczego 
rozwiązania. Z kolei giętkość myślenia związana jest z różnorodnością 
i oryginalnością pomysłów, przy czym chodzi o takie propozycje roz-
wiązań, które pochodzą z różnych kategorii (np. dotyczą odmiennych 
zjawisk, etc.). Z pewnością jest tak, że pewne problemy zawsze będą miały charakter kon-
wergencyjny (choćby pytania o daty, nazwiska, konkretne pojęcia czy obliczenia), cho-
dzi jednak o to, że wiele zadań, zwłaszcza w systemie szkolnym, jest w pewien sztuczny 
sposób pozbawianych swojego otwartego (dywergencyjnego) charakteru. Objawia się to 
chociażby powszechnością testów jednokrotnego wyboru, które zbyt mocno upraszczają 
niekiedy tak złożone zjawiska jak przyczyny wydarzeń historycznych, charakterystykę 
poglądów politycznych czy specyfikę danej epoki literackiej.

W odniesieniu do sztuki...

 Większość przewodników oprowadzających wycieczki po różnych wystawach od czasu 
do czasu zadaje grupie jakieś pytanie. Zazwyczaj są to problemy, na które jest jedna 
jedyna słuszna odpowiedź. Warto się w związku z tym zastanowić, czy nie można by 
niektórych pytań przeformułować tak, by miały charakter dywergencyjny. Zamiast 
pytać: „W którym roku była bitwa pod Grunwaldem?”, zaskoczyć dzieci problematycz-

12 E. Nęcka (2006), Twórczość, W: J. Strelau, Psychologia. Podręcznik Akademicki, Gdańsk, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t. 2, s. 785.

13 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura (2006), Psychologia poznawcza, Warszawa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN i ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.

Pytania otwarte, na 
które nie oczekujemy 
jedynej słusznej 
odpowiedzi, pozwolą 
zaktywizować większą 
część grupy.



44 45nym zagadnieniem: „Co zdecydowało o porażce Krzyżaków?” W ten sposób wypowie 
się nie tylko klasowy prymus czy prymuska, ale szansę dostaną także inni. Ponadto 
będzie można się dowiedzieć o wiele więcej niż przy pierwotnej wersji pytania. Po wy-
czerpaniu pomysłów grupy (i tu potrzebna jest odrobina czasu, nawet kosztem innego 
eksponatu) przewodnik może dopowiedzieć kilka faktów i w ten sposób zbudować całą 
mapę pojęcia „Bitwa pod Grunwaldem”. Oczywiście twórcze podejście obejmuje także 
zajęcia plastyczne. Trzymając się wcześniejszego przykładu, przewodnik oprowadza-
jący grupę po muzeum mógłby zamiast zwykłej kolorowanki z husarią postawić przed 
grupą prawdziwe wyzwanie: „Zróbcie sobie husarskie skrzydła” i wręczyć im pudełko 
z przeróżnymi materiałami – bibułą, tekturą, taśmą, nożyczkami, drucikami, kawał-
kami materiałów itp. Po takiej zabawie absolutnie każdy uczeń zapamięta, że husarzy 
byli jeźdźcami ze skrzydłami przy zbrojach. Na koniec na pewno warto zrobić zdjęcie, 
podkreślić wysiłki, zrobić wiele, aby uczestnicy poczuli się dumni ze swojego dzieła. 
Może w danym muzeum powstanie dzięki temu prawdziwa galeria zdjęć klas szkol-
nych, które miały takie samo zadanie, ale wykonały je na różne sposoby – wszystkie 
adekwatnie i prawdopodobnie w większości twórczo.

Pamięć i uczenie się

Istnieje zjawisko tzw. amnezji dziecięcej, polegające na tym, że w życiu dorosłym nie 
pamięta się większości wydarzeń z wczesnego dzieciństwa. Co ciekawe w tym samym 
czasie dzieci niesłychanie wiele się uczą i te informacje z kolei są pamiętane zazwyczaj do 
końca życia (o ile w którymś momencie nie cierpi się na zaburzenie, które w jakiejś mie-
rze pogarsza funkcjonowanie naszego systemu pamięciowego) i stają się w późniejszych 
etapach życia bazą, na której buduje się całą wiedzę. Po pierwsze, w tym okresie poznaje 
się język, zarówno od strony fonetycznej, jak też treściowej. Uczy się podstawowych nazw 
przedmiotów i zjawisk z otaczającego nas świata, poznaje pierwsze definicje i opisy. Do-
datkowo zapamiętuje się wierszyki, bajki, kołysanki, które zostają w pamięci przez kolejne 
kilkadziesiąt lat. Dziecko pod koniec 1. roku życia potrafi zazwyczaj powiedzieć 4–5 słów. 
Od tego momentu następuje gwałtowny rozwój języka i poznaje ono dziennie średnio ok. 
9–10 słów, aż do ukończenia 6. roku życia.14 Po drugie, w tym czasie poznaje się zjawiska 
z życia społecznego – reguły funkcjonowania w grupie, podstawy savoir-vivre’u czy też 
skrypty różnych zachowań (np. to, że wchodzi się do sklepu, wybiera produkty, płaci, 
pakuje je do torby, wychodzi albo wchodzi się do kina, kupuje bilet i ewentualnie popcorn, 
płaci, ogląda film, wychodzi). W późniejszym okresie szkoły podstawowej dzieci zdobywa-
ją bardzo istotne umiejętności czytania, pisania i liczenia, które są niezbędne w dorosłym 
życiu. Z czasem przyswajają też bardzo dużą ilość wiedzy podczas nauki najpierw ogólnych, 
a potem coraz bardziej szczegółowych tematów na lekcjach przedmiotowych (biologii,  
geografii, chemii czy fizyki). I tu coraz większą rolę zaczyna odgrywać to, jak dzieci się 
uczą i jak korzystają ze swojej pamięci. Niestety rzadko mają szansę poznać techniki 
wspomagające te procesy.

14 M. Kielar-Turska (2006), Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, W: B. Harwas-Napierała 
i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, t. 2, s. 107.
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Badacze opisują pamięć na kilka sposobów. Jednym z bardzo popularnych jest ujmo-
wanie jej w kategoriach magazynów przechowywania informacji. W tzw. modelach 
magazynowych zwykle wyróżnia się trzy rodzaje pamięci15: 

pamięć sensoryczna (ultrakrótkotrwała)•	  – polega na zarejestrowaniu bodźca za 
pomocą jednego ze zmysłów; rolą tego magazynu jest przechowanie informacji przez 
bardzo krótki czas (maks. 3 s), zanim, dzięki zwróceniu uwagi na dane zjawisko, zo-
stanie ona przeniesiona do pamięci krótkotrwałej (STM); mniej więcej w okresie śred-
niego dzieciństwa (4–6 lat) wrażliwość na bodźce jest u dzieci porównywalna do osób 
dorosłych i w zakresie tego systemu pamięciowego funkcjonują bardzo podobnie;
pamięć krótkotrwała (STM, •	 short term memory) – w trakcie przenoszenia 
informacji z pamięci sensorycznej do STM dochodzi do jej obróbki, zostaje ona 
rozpoznana (np. kółko na patyku), nazwana (np. lizak) i odpowiednio zakodo-
wana (np. kategoria słodycze); pojemność tego magazynu jest ograniczona do 
5–9 elementów (co oznacza, że np. ciężko zapamiętać więcej niż 9 elementów 
z oglądanego przed chwilą obrazka); czas przechowywania informacji w STM nie 
przekracza 30 s, po czym informacja zanika, lub jest zastępowana nowym mate-
riałem, o ile nie podejmiemy wysiłku dla utrzymania tej informacji w STM lub 
przekazania jej do magazynu pamięci długotrwałej; pojemność magazynu rośnie 
wraz z rozwojem (tzn. dwulatki zapamiętują 2 elementy, czterolatki 4 elementy, 
a jedenastolatki około 7 elementów);
pamięć długotrwała (•	 LTM, long term memory) – pojemność tego magazynu jest 
wielka, a czas przechowywania nieograniczony; informacje tam się znajdujące są 
zakodowane zazwyczaj na podstawie ich znaczenia (semantycznie), przez co 
tworzą złożone struktury, które trzeba uporządkować, aby w odpowiednim mo-
mencie można było sobie przypomnieć konkretny fakt; wraz z rozwojem zdolno-
ści i myślenia dziecka efekty jego zapamiętywania są bardziej trwałe (ale tylko do 
końca okresu dorastania, później się zmniejszają); badacze przypuszczają jednak, 
że kłopoty z pamięcią, obserwowane zwłaszcza u seniorów, dotyczą głównie me-
tod odszukiwania informacji z magazynu LTM, a nie tego, że te dane zniknęły. 

Metody wspomagające pamięć

W kontekście funkcjonowania pamięci większe znaczenie niż wiek ma znajomość odpo-
wiednich technik kodowania, zapamiętywania i przypominania sobie. Warto zatem po-
znać przynajmniej kilka z nich16. Zdecydowanie najważniejszym postulatem jest łączenie 
nowych informacji z dotychczasową wiedzą. Dzięki temu zostaje ona w pewien spo-
sób „oswojona” i ma większe szanse, aby uzupełnić już istniejący w pamięci długotrwałej 

15 J. Trempała (2006), Rozwój poznawczy, W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psy-
chologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 3, s. 33–37. 

16 Notatki z kursu „Trening pamięci” prowadzonego przez dr. P. Bąbla w roku akademickim 
2009/2010.



46 47schemat. Jest to postulat zgodny z założeniami Piageta dotyczącymi asymilacji. Przydają 
się tu skojarzenia, prośba o to, żeby osoba opisała coś własnymi słowami, odniesienie do 
definicji, ale również różne mnemotechniki (ale jako realizacja bardzo określonych celów) 
i mapy myśli (ale stosowane z wyczuciem). Pomaga w zapamiętywaniu także zwrócenie 
uwagi na daną informację, a na dowód wystarczy wspomnieć o tym, jak łatwo nam na 
egzaminie odtworzyć dane z wykładu, który nas zafascynował i którego 
słuchaliśmy z zapartym tchem. Kolejną wskazówką jest wzbudzenie/
podtrzymanie motywacji osób, które mają zapamiętać dany mate-
riał (tu pojawia się pytanie, co może być motywatorem dla jakiej grupy 
wiekowej). Jeśli to możliwe, to warto także w jakiś sposób zbliżyć daną 
informację, np. uczniom klasy V warto powiedzieć, że św. Jadwiga wstą-
piła na tron Polski, będąc w ich wieku, zamiast mając x lat. W ten 
sposób uczniowie mogą odnieść nową informację do siebie. Wspomnia-
ny wcześniej przykład tworzenia husarskich skrzydeł z różnych materia-
łów spełnia kolejne zalecenie, a mianowicie to, by mieć pewne doświad-
czenie związane z daną informacją. Krótko mówiąc, jeśli dzieci dotkną 
i poczują, to jest większa szansa, że zapamiętają. Warto również wzbu-
dzać pozytywne emocje, które budują zaangażowanie. Z perspektywy 
poznawczej warto wiedzieć, że (1) kolejność ma znaczenie – najlepiej 
zapamiętujemy informacje na początku i na końcu, najgorzej te środ-
kowe, (2) wraz z ilością powtórzeń zwiększa się prawdopodobieństwo 
zapamiętania oraz (3) warto informacje porcjować w oparciu o róż-
ne kategorie. Powyższe trzy zalecenia mogą się przydać już na etapie 
tworzenia wystawy. Dzięki nim na początku i na końcu umieścimy naj-
ważniejsze dane, ponadto rozdzielmy je na kategorie i w pewnych miej-
scach powtórzymy kluczowe informacje dla danego tematu. Na koniec warto wspomnieć 
o czymś, co ma niebagatelne znaczenie w trakcie każdej wycieczki do muzeum. Chodzi 
o czas potrzebny na zwiedzenie wszystkich miejsc i zobaczenie wszystkich eksponatów. 
Niejednokrotnie jest on bardzo długi i warto po prostu zrobić przerwę, choćby związa-
ną ze zmianą aktywności na zajęcia plastyczne.

W ramach podsumowania – uderzyć z zaskoczenia

Jak rozumiem hasło „uderzyć z zaskoczenia”? Chyba tylko i wyłącznie tak, że opowia-
dając dzieciom i młodzieży o wszelkich odmianach sztuki, czy to ludowej, czy użytko-
wej, warto zerwać ze stereotypem – stereotypem wykładu, szkolnego odpytywania ze 
znajomości dat, zajęć plastycznych, które robiło się już wiele razy. Warto zaskoczyć 
czymś świeżym, innowacyjnym i przede wszystkim dostosowanym do grupy wiekowej, 
z którą ma się w danym momencie pracować. Warto postarać się, żeby zadania czy py-
tania nie były ani za trudne (na które reakcją jest niechęć), ani za łatwe (gdzie często 
dochodzi do rezygnacji), żeby stanowiły wyzwanie, bo wykraczają trochę ponad aktu-
alne możliwości jednostki czy grupy. I tu z pewnością przyda się pedagogiczna intuicja 
i umiejętność wyczucia, na jakim poziomie (wiedzy czy umiejętności) są ci młodzi lu-
dzie, dla których mam przeprowadzić zajęcia. Bardziej systematyczne podsumowanie 
związane z etapami rozwoju znajduje się w Tabeli nr 1. Ze względu na specyfikę pracy 
muzealników, obejmuje ona okres od średniego dzieciństwa do końca adolescencji.

Uderzenie 
z zaskoczenia 
to zerwanie ze 
stereotypem 
– stereotypem 
wykładu, szkolnego 
odpytywania, 
powtarzalnych 
zajęć. To świeżość, 
innowacyjność 
i trafne odpowiadanie 
na potrzeby, dzięki 
którym uczestnicy 
odnajdą w wizycie 
w muzeum niezbędną 
do rozwijania 
zainteresowań 
przyjemność.
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52ŚREDNIE DZIECIŃSTWO 
(od 4 do 6)1 

1 M. Kielar-Turska (2006), Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, W: B. Harwas- 
-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, t. 2, s. 83–129.

Rozwój fizyczny Rozwój poznawczy Rozwój społeczny Informacje dla muzealników

swobodne chodzenie i bieganie;•	
wzrost i waga bardziej unormowane niż we •	
wczesnym dzieciństwie;
wzrost sprawności motorycznej (kombinacje •	
ruchów – wspinanie się, jazda na rowerze, etc.);
samoobsługa w rysowaniu;•	
zwiększająca się samodzielność w ubieraniu się, •	
załatwianiu potrzeb fizjologicznych, jedzeniu.

początki rozpoznawania liter;•	
umiejętność kopiowania figur geometrycznych;•	
nieumiejętność uchwycenia wielkości i proporcji;•	
wzrastające zdolności odróżniania barw i odcieni;•	
wzrost wrażliwości słuchowej (słuch muzyczny);•	
pewien wzrost orientacji w czasie;•	
wzrastająca orientacja w przestrzeni (ale np. •	
określenie przód–tył jest wciąż trudne);
umiejętność odtworzenia większej ilości elemen-•	
tów z pamięci;
umiejętność powtarzania materiału do zapamię-•	
tania;
tworzenie małych szeregów (np. mała i duża •	
piłka, biały i czerwony materiał);
podstawy klasyfikowania; •	
egocentryzm – widzenie rzeczywistości z wła-•	
snego punktu widzenia (subiektywnie);
tzw. „wiek pytań”– dziecko próbuje się jak naj-•	
więcej dowiedzieć o świecie od dorosłych.

poznawanie ról społecznych w zabawie;•	
pierwsze dziecięce przyjaźnie; •	
młodsze dzieci bawią się samotnie, potem w gru-•	
pie, ale funkcjonują jakby obok siebie, nie dbając 
o dopasowanie ról między członkami grupy;
pod koniec okresu przedszkolnego dzieci są •	
przygotowane i zdolne do zabaw zespołowych, 
gdzie ustala się wspólny cel i plan działania;
od empatii w stosunku do bliskich, aż do empatii •	
w stosunku do nieznanych, np. postaci z bajek;
chłopcy bardziej agresywni niż dziewczynki;•	
przejście od agresji fizycznej do słownej (doku-•	
czanie sobie);
zdolność do działania zgodnie z oczekiwaniami •	
autorytetów (samokontrola);
w przedszkolu kształtuje się samoocena, z tym, •	
że nie jest ona zróżnicowana między aktywno-
ściami, do 7 r. ż. ma charakter bardziej globalny.

Dla dzieci przedszkolnych warto organizować zajęcia 
krótkie, ale intensywne, zawierające elementy pla-
styczne i ruchowe. Niedługi czas koncentracji uwagi 
sprawia, że dzieci takie nie są w stanie uczestniczyć 
w długim zwiedzaniu. Można się z nimi skupić na 
kilku eksponatach, które mają szansę wzbudzić ich 
zainteresowanie. Najlepiej, jeśli mogłyby ich dotknąć, 
ale jeśli nie jest to możliwe, można wybrać dzieła 
różnorodne, np. rzeźbę, obraz i przedmiot sztuki 
użytkowej. Część zajęć poświęcona plastyce powinna 
dotyczyć tematyki muzeum, ale powinna również być 
dla dzieci bardziej interesująca niż zwykłe rysowa-
nie kredkami. Najlepsza będzie taka technika, która 
zaskoczy dzieci, choćby dzięki użyciu ziarenek ryżu 
i kaszy albo malowaniu za pomocą piór. Element 
ruchowy mogłaby stanowić nauka kilku kroków tańca 
ludowego, albo zabawa „1-2-3 groźny smok patrzy” 
(z użyciem pluszowego albo tekturowego smoka). 
Warto pamiętać o tym, że nie wszystkie dzieci w tym 
wieku potrafią kontrolować swoje potrzeby fizjolo-
giczne, a także, że któreś może zatęsknić za rodzi-
cami. Ważne jest, aby zapewnić dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa w tych kwestiach.
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chłopcy bardziej agresywni niż dziewczynki;•	
przejście od agresji fizycznej do słownej (doku-•	
czanie sobie);
zdolność do działania zgodnie z oczekiwaniami •	
autorytetów (samokontrola);
w przedszkolu kształtuje się samoocena, z tym, •	
że nie jest ona zróżnicowana między aktywno-
ściami, do 7 r. ż. ma charakter bardziej globalny.

Dla dzieci przedszkolnych warto organizować zajęcia 
krótkie, ale intensywne, zawierające elementy pla-
styczne i ruchowe. Niedługi czas koncentracji uwagi 
sprawia, że dzieci takie nie są w stanie uczestniczyć 
w długim zwiedzaniu. Można się z nimi skupić na 
kilku eksponatach, które mają szansę wzbudzić ich 
zainteresowanie. Najlepiej, jeśli mogłyby ich dotknąć, 
ale jeśli nie jest to możliwe, można wybrać dzieła 
różnorodne, np. rzeźbę, obraz i przedmiot sztuki 
użytkowej. Część zajęć poświęcona plastyce powinna 
dotyczyć tematyki muzeum, ale powinna również być 
dla dzieci bardziej interesująca niż zwykłe rysowa-
nie kredkami. Najlepsza będzie taka technika, która 
zaskoczy dzieci, choćby dzięki użyciu ziarenek ryżu 
i kaszy albo malowaniu za pomocą piór. Element 
ruchowy mogłaby stanowić nauka kilku kroków tańca 
ludowego, albo zabawa „1-2-3 groźny smok patrzy” 
(z użyciem pluszowego albo tekturowego smoka). 
Warto pamiętać o tym, że nie wszystkie dzieci w tym 
wieku potrafią kontrolować swoje potrzeby fizjolo-
giczne, a także, że któreś może zatęsknić za rodzi-
cami. Ważne jest, aby zapewnić dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa w tych kwestiach.
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(od 7 do 10–12)1 

1 R. Stefańska-Klar (2006), Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, W: B. Harwas- 
-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, t. 2, s. 130–162.
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przejście między dzieciństwem a adolescencją;•	
precyzyjne ruchy rąk i palców;•	
unormowane wzrost i waga, systematyczny •	
i regularny przyrost;
samodzielność w ubieraniu, jedzeniu, załatwia-•	
niu potrzeb fizjologicznych.

dobra orientacja w przestrzeni i coraz lepsza •	
orientacja w czasie;
pewien określony zasób wiedzy o świecie;•	
umiejętność porozumiewania się w sposób zro-•	
zumiały dla rozmówcy;
podejmowanie celowych czynności (działania •	
intencjonalne);
w trakcie tego stadium nauka: czytania, pisania, •	
liczenia;
stosowanie różnych strategii pamięciowych;•	
stadium operacji konkretnych (np. dodawanie);•	
wytworzenie pojęcia stałości liczby, długości, •	
wagi i objętości;
pojawia się myślenie logiczne, które umożliwia •	
wnioskowanie o charakterze przyczynowo-skut-
kowym;
decentracja poznawcza- umiejętność widzenia •	
rzeczywistości z różnych punktów widzenia, 
dzięki czemu obraz jest bardziej obiektywny. 

rozumienie reguł – gier, zabaw, możliwość ze-•	
społowego działania;
bardzo istotna rola rówieśników – wzrost atrak-•	
cyjności tego typu kontaktów;
wejście w grupę rówieśniczą jest jednym z pod-•	
stawowych zadań tego okresu rozwojowego;
wspólne pasje, działania;•	
liczne sieci kontaktów społecznych;•	
lepsze rozumienie przebiegu sytuacji społecz-•	
nych;
znajomość ról społecznych i zasad życia społecz-•	
nego;
z początku partnerstwo oraz współdziałanie •	
w grupie, z czasem tworzenie się przyjaźni tej 
samej płci;
brak przyjaciela/przyjaciółki w tym okresie •	
jest przyczyną poczucia osamotnienia i niskiej 
samooceny;
ważna jest akceptacja ze strony grupy;•	
rodzice zazwyczaj są jeszcze autorytetami.•	

Dzieci w tym wieku są bardzo wdzięczną grupą, jeśli 
chodzi o zwiedzanie. Umieją współpracować, są za-
interesowane wieloma dziedzinami życia, rozumieją 
polecenia, normy i reguły. Z uwagi na te cechy można 
dla nich zorganizować rozbudowane gry dydaktyczne 
czy też autorskie sposoby zwiedzania oparte na kon-
kretnej regule (np. dla szkół muzycznych skupić się 
na niuansach związanych z ludowymi instrumenta-
mi, tańcem i muzyką). Wycieczki dla tych grup mogą, 
choć nie muszą zawierać elementów plastycznych. 
Ważne, aby nie były prowadzone w sposób zbliżony 
do wykładu, tylko angażowały swoich uczestników. 
Warto wykorzystać myślenie logiczne u tej grupy wie-
kowej i elementem zwiedzania uczynić różne zagadki, 
rebusy, krzyżówki, oczywiście dostosowane zwłaszcza 
do poziomu wiedzy danej klasy. Z pewnością bardzo 
dobrym pomysłem jest także skorzystanie z umie-
jętności współpracy w grupie, przy jednoczesnych 
tendencjach rywalizacyjnych (np. organizując quiz 
historyczny dla trzech podgrup).
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przejście między dzieciństwem a adolescencją;•	
precyzyjne ruchy rąk i palców;•	
unormowane wzrost i waga, systematyczny •	
i regularny przyrost;
samodzielność w ubieraniu, jedzeniu, załatwia-•	
niu potrzeb fizjologicznych.

dobra orientacja w przestrzeni i coraz lepsza •	
orientacja w czasie;
pewien określony zasób wiedzy o świecie;•	
umiejętność porozumiewania się w sposób zro-•	
zumiały dla rozmówcy;
podejmowanie celowych czynności (działania •	
intencjonalne);
w trakcie tego stadium nauka: czytania, pisania, •	
liczenia;
stosowanie różnych strategii pamięciowych;•	
stadium operacji konkretnych (np. dodawanie);•	
wytworzenie pojęcia stałości liczby, długości, •	
wagi i objętości;
pojawia się myślenie logiczne, które umożliwia •	
wnioskowanie o charakterze przyczynowo-skut-
kowym;
decentracja poznawcza- umiejętność widzenia •	
rzeczywistości z różnych punktów widzenia, 
dzięki czemu obraz jest bardziej obiektywny. 

rozumienie reguł – gier, zabaw, możliwość ze-•	
społowego działania;
bardzo istotna rola rówieśników – wzrost atrak-•	
cyjności tego typu kontaktów;
wejście w grupę rówieśniczą jest jednym z pod-•	
stawowych zadań tego okresu rozwojowego;
wspólne pasje, działania;•	
liczne sieci kontaktów społecznych;•	
lepsze rozumienie przebiegu sytuacji społecz-•	
nych;
znajomość ról społecznych i zasad życia społecz-•	
nego;
z początku partnerstwo oraz współdziałanie •	
w grupie, z czasem tworzenie się przyjaźni tej 
samej płci;
brak przyjaciela/przyjaciółki w tym okresie •	
jest przyczyną poczucia osamotnienia i niskiej 
samooceny;
ważna jest akceptacja ze strony grupy;•	
rodzice zazwyczaj są jeszcze autorytetami.•	

Dzieci w tym wieku są bardzo wdzięczną grupą, jeśli 
chodzi o zwiedzanie. Umieją współpracować, są za-
interesowane wieloma dziedzinami życia, rozumieją 
polecenia, normy i reguły. Z uwagi na te cechy można 
dla nich zorganizować rozbudowane gry dydaktyczne 
czy też autorskie sposoby zwiedzania oparte na kon-
kretnej regule (np. dla szkół muzycznych skupić się 
na niuansach związanych z ludowymi instrumenta-
mi, tańcem i muzyką). Wycieczki dla tych grup mogą, 
choć nie muszą zawierać elementów plastycznych. 
Ważne, aby nie były prowadzone w sposób zbliżony 
do wykładu, tylko angażowały swoich uczestników. 
Warto wykorzystać myślenie logiczne u tej grupy wie-
kowej i elementem zwiedzania uczynić różne zagadki, 
rebusy, krzyżówki, oczywiście dostosowane zwłaszcza 
do poziomu wiedzy danej klasy. Z pewnością bardzo 
dobrym pomysłem jest także skorzystanie z umie-
jętności współpracy w grupie, przy jednoczesnych 
tendencjach rywalizacyjnych (np. organizując quiz 
historyczny dla trzech podgrup).



ADOLESCENCJA 
(od 10–12 do 15 i od 16 do 20–23)1 

1 I. Obuchowska (2006), Adolescencja, W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.),  
Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2,  
s. 163–201.
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w pierwszym okresie burzliwe zmiany fizyczne •	
i fizjologiczne;
tzw. skok pokwitaniowy;•	
intensywny przyrost wagi i wysokości ciała;•	
nieproporcjonalna sylwetka;•	
skłonność do upuszczania i trącania przedmio-•	
tów;
rozwój płciowy;•	
zmiana sylwetki na coraz bardziej dorosłą;•	
wzrost masy mięśniowej a przez to siły u chłop-•	
ców;
wzrost tkanki tłuszczowej u dziewcząt;•	
duża potrzeba ruchu;•	
osiągnięcie dojrzałości płciowej.•	

przejście z poziomu operacji konkretnych na •	
poziom operacji formalnych (zgodnie z krytyką, 
nie u wszystkich);
coraz bardziej logiczne myślenie;•	
zdolność myślenia abstrakcyjnego;•	
rozwój myślenia hipotetycznego;•	
percepcja dokładniejsza i bardziej złożona, niż •	
we wcześniejszych stadiach;
rozwój pamięci – tzw. „złoty wiek pamięci”, ni-•	
gdy już w rozwoju nie będzie ona tak rozwinięta; 
wzrost zasobu słownictwa;•	
rozumienie gramatyki języka;•	
wzrost kultury języka, zarówno w mowie, jak •	
i w piśmie;
rozwój wyobraźni;•	
zdolność myślenia dedukcyjnego;•	

Rozwój emocjonalny powiązany z rozwojem spo-•	
łecznymzmiany w obrazie własnej osoby;
obniżenie poczucia własnej wartości;•	
labilność emocjonalna (zmienne, często skrajne •	
emocje);
ambiwalencja uczuć;•	
głęboka potrzeba przynależności grupowej (ak-•	
ceptacja grupy jest najważniejsza);
grupa rówieśnicza staje się grupą odniesienia dla •	
młodego człowieka – jest źródłem norm;
w tym czasie najważniejszy kryzys wg Erikso-•	
na – kryzys tożsamości – poszukiwanie swojego 
miejsca;
obszary konfliktowe w kontaktach z dorosłymi;•	
przejściowa faza antagonizmu płci;•	
później przyjaźnie, paczki, grupy złożone •	
z przedstawicieli obu płci;
pierwsze miłości i romantyczne związki;•	
w późnej adolescencji dojrzałość uczuciowa, •	
autonomia moralna i coraz bardziej ukształtowa-•	
ny system wartości;
coraz bardziej ukształtowany światopogląd;•	
pierwsze kontakty z pracą zawodową;•	
unormowanie relacji z rodzicami.•	

Zwiedzanie wraz z grupą nastolatków bywa bardzo 
uciążliwe, głównie ze względu na silne wrażenie, że 
część z nich w ogóle nie jest zainteresowana tema-
tem. Warto zdawać sobie sprawę, że zazwyczaj jest 
to wynikiem burzliwych zmian zachodzących w tym 
okresie, zarówno w kwestii wyglądu, kontaktów 
z rówieśnikami, płcią przeciwną i rodzicami, jak też 
nastroju. Z racji dużego już zakresu wiedzy i umiejęt-
ności młodych ludzi, warto zadbać o to, by zadawane 
pytania i stawiane przed nimi problemy były rozwią-
zywalne, ale na tyle trudne, aby mogły zostać potrak-
towane jako wyzwanie i wzbudzać motywację. Szcze-
gólnie w przypadku licealistów można spodziewać 
się już sprecyzowanych zainteresowań i pasji. Warto 
rozeznać, czym charakteryzuje się grupa, z którą 
mamy do czynienia w danym momencie. Z pewnością 
inaczej potraktuje się wycieczkę licealistów, a inaczej 
zbiór uczniów szkoły zawodowej. Nastolatki zazwy-
czaj dobrze poradzą sobie z zadaniami wymagającymi 
wyobraźni, a także rozumowania hipotetycznego. 
Można to wykorzystać, zastanawiając się, jakie 
mogłyby być alternatywne wersje wydarzeń, albo 
organizując dwie grupy, które muszą obronić odmien-
nych stanowisk w ważnej historycznie czy społecznie 
kwestii.
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w pierwszym okresie burzliwe zmiany fizyczne •	
i fizjologiczne;
tzw. skok pokwitaniowy;•	
intensywny przyrost wagi i wysokości ciała;•	
nieproporcjonalna sylwetka;•	
skłonność do upuszczania i trącania przedmio-•	
tów;
rozwój płciowy;•	
zmiana sylwetki na coraz bardziej dorosłą;•	
wzrost masy mięśniowej a przez to siły u chłop-•	
ców;
wzrost tkanki tłuszczowej u dziewcząt;•	
duża potrzeba ruchu;•	
osiągnięcie dojrzałości płciowej.•	

przejście z poziomu operacji konkretnych na •	
poziom operacji formalnych (zgodnie z krytyką, 
nie u wszystkich);
coraz bardziej logiczne myślenie;•	
zdolność myślenia abstrakcyjnego;•	
rozwój myślenia hipotetycznego;•	
percepcja dokładniejsza i bardziej złożona, niż •	
we wcześniejszych stadiach;
rozwój pamięci – tzw. „złoty wiek pamięci”, ni-•	
gdy już w rozwoju nie będzie ona tak rozwinięta; 
wzrost zasobu słownictwa;•	
rozumienie gramatyki języka;•	
wzrost kultury języka, zarówno w mowie, jak •	
i w piśmie;
rozwój wyobraźni;•	
zdolność myślenia dedukcyjnego;•	

Rozwój emocjonalny powiązany z rozwojem spo-•	
łecznymzmiany w obrazie własnej osoby;
obniżenie poczucia własnej wartości;•	
labilność emocjonalna (zmienne, często skrajne •	
emocje);
ambiwalencja uczuć;•	
głęboka potrzeba przynależności grupowej (ak-•	
ceptacja grupy jest najważniejsza);
grupa rówieśnicza staje się grupą odniesienia dla •	
młodego człowieka – jest źródłem norm;
w tym czasie najważniejszy kryzys wg Erikso-•	
na – kryzys tożsamości – poszukiwanie swojego 
miejsca;
obszary konfliktowe w kontaktach z dorosłymi;•	
przejściowa faza antagonizmu płci;•	
później przyjaźnie, paczki, grupy złożone •	
z przedstawicieli obu płci;
pierwsze miłości i romantyczne związki;•	
w późnej adolescencji dojrzałość uczuciowa, •	
autonomia moralna i coraz bardziej ukształtowa-•	
ny system wartości;
coraz bardziej ukształtowany światopogląd;•	
pierwsze kontakty z pracą zawodową;•	
unormowanie relacji z rodzicami.•	

Zwiedzanie wraz z grupą nastolatków bywa bardzo 
uciążliwe, głównie ze względu na silne wrażenie, że 
część z nich w ogóle nie jest zainteresowana tema-
tem. Warto zdawać sobie sprawę, że zazwyczaj jest 
to wynikiem burzliwych zmian zachodzących w tym 
okresie, zarówno w kwestii wyglądu, kontaktów 
z rówieśnikami, płcią przeciwną i rodzicami, jak też 
nastroju. Z racji dużego już zakresu wiedzy i umiejęt-
ności młodych ludzi, warto zadbać o to, by zadawane 
pytania i stawiane przed nimi problemy były rozwią-
zywalne, ale na tyle trudne, aby mogły zostać potrak-
towane jako wyzwanie i wzbudzać motywację. Szcze-
gólnie w przypadku licealistów można spodziewać 
się już sprecyzowanych zainteresowań i pasji. Warto 
rozeznać, czym charakteryzuje się grupa, z którą 
mamy do czynienia w danym momencie. Z pewnością 
inaczej potraktuje się wycieczkę licealistów, a inaczej 
zbiór uczniów szkoły zawodowej. Nastolatki zazwy-
czaj dobrze poradzą sobie z zadaniami wymagającymi 
wyobraźni, a także rozumowania hipotetycznego. 
Można to wykorzystać, zastanawiając się, jakie 
mogłyby być alternatywne wersje wydarzeń, albo 
organizując dwie grupy, które muszą obronić odmien-
nych stanowisk w ważnej historycznie czy społecznie 
kwestii.
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Zajęcia plastyczne 
w muzeum jako narzędzie 
edukacyjne oparte 
o kompetencje
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Muzeum, zwłaszcza takie na otwartym powietrzu, jest wspaniałym miejscem do prze-
prowadzenia zajęć plastycznych. Można rysować martwą naturę, zmierzyć się z zagad-
nieniami pejzażu lub zagłębić w studiowanie dawnych technik malarskich, zdobniczych 
czy rzemieślniczych. W zasadzie kurs obejmujący każdy rodzaj aktywności plastycznej 
może zyskać podczas wizyty w muzeum. 

Powstaje jednak pytanie, czy celowym jest urządzanie typowych zajęć plastycznych 
dla grup dzieci zwiedzających muzeum po to, aby je nauczyć malować, rysować czy 
rzeźbić? Czy jest to dobry czas, aby uczyć dzieci, często od podstaw, technik plastycz-
nych dla samego tylko ćwiczenia ręki? To, co jest wspaniałym doświadczeniem dla 
młodzieży, która zajmuje się plastyką na zajęciach lub na kółku plastycznym w szkole 
czy w domu kultury, nie jest dobrą propozycją dla grupy szkolnej obejmującej całą 
klasę. Jednak kiedy elementy plastycznego wyrazu potraktujemy jako narzędzie 
przetwarzania i zapisywania myśli, stają się one niezwykle pożytecz-
ne, głównie za sprawą swojego potencjału pobudzania wyobraźni. 
Wizyta w muzeum czy świadome lub dobrze przygotowane spotka-
nie z wykorzystaniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego 
są niezwykle pomocne w edukacji. Stanowią narzędzie, które dosko-
nale wpisuje się we współczesne tendencje w edukacji i, odpowiednio 
wprowadzone do zajęć, mogą wspomagać warsztaty. W jaki sposób? 
Warto spojrzeć na to, jak współcześnie pojmuje się edukację. Nie jest 
to już koncepcja, która zakłada prostą zależność: materiał do przekazania – uczeń – 
materiał zapamiętany. Odchodzimy już od bezpośredniego przekazywania wiedzy. Ba, 
nie do końca wiadomo, jakiego materiału powinno się uczyć! Przecież zakres wiedzy 
bardzo szybko się zmienia. Łatwo sobie uświadomić tempo zachodzących zmian, gdy 
sięgnie się pamięcią do tego, jak wyglądało życie dwadzieścia lat temu. Jakie wtedy 
były sprzęty, telefony, samochody, komputery, internet? Czy zatem można przewi-
dzieć, czego ludzie będą potrzebowali za dwadzieścia lat? Zapewne najbardziej praw-
dziwym stwierdzeniem będzie: „Trzeba uczyć dzieci, jak mają sobie radzić w różnych 
sytuacjach”. Tu dochodzimy do sedna problemu. 

Czy uczniowie mogą 
odnieść korzyść 
z uczestnictwa 
w zajęciach 
plastycznych podczas 
wizyty w muzeum?



64Czym zatem jest uczenie? Uczenie oznacza zmianę, jest konstruowaniem pojmowania 
rzeczywistości i powiększaniem swojego repertuaru działań. Odbywa się na trzech 
poziomach: wiedzy (czyli odtwarzania nauczonych faktów), posta-
wy/umiejętności (czyli przekonania, że to, czego się uczy, ma sens 
oraz umiejętności wykorzystania wiedzy), zastosowania (czyli po-
łączenia powyższych dwóch elementów w praktyce). Tego typu zło-
żona struktura nazywa się kompetencją. W skrócie to umiejętność 
skutecznego zastosowania syntezy wiedzy i postaw koniecznych 
w danej sytuacji do realizacji zamierzonych działań.1

Kolejną cechą współczesnej edukacji jest to, że proces edukacji trwa 
znacznie dłużej niż czas, który spędzamy w szkole. Mówi się nawet 
o uczeniu się przez całe życie (ostatnio popularny termin life long lear-
ning). Z pomocą edukatorom przychodzą metodyczne pojęcia, które 
na stałe zadomowiły się w szkole, czyli kluczowe kompetencje. Co 
to są kluczowe kompetencje? Spośród wielu kompetencji w europej-
skim szkolnictwie wyodrębniono następujące: 

umiejętność uczenia się, •	
kompetencje społeczne i obywatelskie,•	
inicjatywność i przedsiębiorczość,•	
świadomość i ekspresja kulturowa,•	
komunikacja w języku ojczystym,•	
komunikacja w językach obcych,•	
kompetencje matematyczne w obszarze nauki i technologii,•	
kompetencje cyfrowe i informatyczne.•	

Cztery pierwsze wydają się uniwersalne, gdyż można je rozwijać podczas każdego 
typu zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Nazywane są przekrojowymi kluczowy-
mi kompetencjami. Nauczanie poprzez kluczowe kompetencje wydaje się ideal-
ne do zastosowania przy zajęciach pozaszkolnych. Doświadczenia międzynarodo-
wego projektu „Aqueduct – nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację 
na rzecz dziedzictwa kulturowego”, który miał swój finał w październiku 2011 r., 
wskazują na szerokie korzyści płynące z zastosowania tego typu myślenia o eduka-
cji w kontekście szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego. 

Jakie jest dobre środowisko do uczenia (się)? Potrzeba kontekstu, 
który motywuje, daje wiedzę, powoduje wzrost świadomości, kry-
stalizuje tożsamość, jest autentyczny i za którym kryją się praw-
dziwe i niejednokrotnie bardzo fascynujące historie. Wydaje się, 
że wszystkie te założenia spełnia właśnie dziedzictwo kulturowe. 
Jest ono dostępne w zasadzie wszędzie, przy każdej kapliczce, 

1 Za: Christa Bauer, Kluczowe kompetencje a dziedzictwo kulturowe, prezentacja w MCDN 
w Krakowie, 11.04.2011
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64 65starym domu, kościele, pomniku czy zamku. Skrywa się w starych fotografiach, 
kapeluszach, stołach i ławach. Uczniowie chętnie angażują się w pracę nad odkry-
waniem ich tajemnic. Jak to zrobić, żeby w miejscu, które jest poświęcone ochro-
nie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego, czyli w muzeum, uczniowie stali się 
odkrywcami? 

Słowem kluczem jest w tym przypadku właśnie odkrywanie. Nie 
tylko uczniów nudzi słuchanie wykładu ex cathedra na temat, który 
nie jest zbieżny z ich zainteresowaniami. Owszem, wiedza „wypły-
wa” z prowadzącego, ale „przepływa” przez słuchającego. Tworze-
nie narracji, metoda stawiania hipotez lub pytań do udowodnienia 
sprawdza się znacznie lepiej. Uczenie przez zadania i problemy na-
ukowe to świetny sposób na wzbudzenie zainteresowania uczniów. 
Jeśli przy projektowaniu procesu uczenia weźmie się pod uwagę na-
uczanie kluczowych kompetencji, zmienia się nieco sposób przygo-
towania zajęć. Na pierwszym miejscu nie znajduje się pytanie o za-
kres wiedzy, jaki uczniowie mają przyswoić, lecz o sposoby i metody, 
jakich będą musieli użyć, by do tej wiedzy dotrzeć. Jest to pewnego 
rodzaju budowanie programów badawczych i scenariuszy detekty-
wistycznych zarazem. 

Takie podejście ma szanse stworzyć warunki, które umożliwią:

aktywne zdobywanie wiedzy,•	
odnalezienie się w realistycznym kontekście,•	
wzrost stopnia zaawansowania,•	
uczenie się w grupie,•	
rzeczywiste umiejętności,•	
naukę zdobywania wiedzy.•	

Co to oznacza w praktyce? Otóż, przedstawiając problem do rozwiązania nada-
je się wizycie w muzeum sens poznawczy, który opiera się na poszukiwaniach 
i aktywności intelektualnej, a często również ruchowej i artystycznej. Jeśli jest 
to element związany z dziedzictwem kulturowym, to uczestnik zajęć znajduje się 
w bardzo realistycznym kontekście przeszłych/minionych wydarzeń, wierzeń, 
przekonań kultury, stanu ówczesnej nauki itp. Uczniowie startują automatycznie 
od własnego, już posiadanego stanu wiedzy, zatem poszukiwania odpowiedzi mają 
zawsze odpowiednio wysoki poziom. Uczenie się w grupie dodatkowo pozwala 
uczyć się od siebie nawzajem, co znacznie bardziej motywuje niż słuchanie wykła-
du. Podczas wykonywania zadania ćwiczy się rzeczywiste umiejętności obserwa-
cji, dyskusji, analizy czy syntezy, a przede wszystkim metod zdobywania wiedzy 
i jej weryfikowania w sposób wiarygodny. Wszystko dzięki odpowiedniemu pro-
wadzącemu, który jest ekspertem wyjaśniającym wątpliwości, a także doradzają-
cym lub zadającym odpowiednie pytania, aby odpowiednio ukierunkować dalszą 
pracę uczestników zajęć.

Podczas wykładu 
ex cathedra 
na temat, który 
nie jest zbieżny 
z zainteresowaniami 
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ale „przepływa” 
przez słuchającego.



66Jakie są zatem elementy procesu nauczania? Można ten proces podzielić na cztery 
fazy:

motywacyjną,•	
doświadczenia,•	
prezentacji,•	
refleksji.•	

W występującej na początku zajęć fazie motywacyjnej następuje przedstawienie za-
gadnienia. Jednak taka nazwa zobowiązuje do czegoś więcej niż tylko podania podsta-
wowych faktów. Należy odpowiednio potraktować ten element. Może on być płynnie 
połączony z fazą doświadczenia: przykładowo na samym początku uczniowie dostają 
proste zadanie znalezienia kilku elementów na terenie ekspozycji, dopiero po krót-
kiej analizie pojawia się problem badawczy, który definiują wspólnie 
z prowadzącym. Chodzi w nim o odpowiednie rozpoznanie potrzeb 
uczestników zajęć (czasem programu nauczania2). Niezbędne jest wy-
jaśnienie celu zajęć i przedstawienie proponowanych zadań w sposób 
pozytywny. Poglądy uczestników należy traktować z uwagą i poważ-
nie podchodzić do pojawiających się pytań i wątpliwości. Przykładem 
takiego działania może być zdarzenie z warsztatów na temat poezji 
Jana Kasprowicza na zakopiańskiej Harendzie. Jeden z uczestników 
(klasa liceum plastycznego) stwierdził, że nie chce uczestniczyć w za-
jęciach, ponieważ uważa Kasprowicza za grafomana. Udało się wykorzystać tę uwagę 
do refleksji nad kategoriami sztuki i kiczu oraz do tego, aby ów uczeń zanalizował 
jeden z wierszy pod tym kątem. Wniosło to dodatkową wartość do zajęć, wzbogacając 
dyskusję i inspirując uczestników do wyrażenia tego napięcia w postaci kompozycji 
plastycznych realizowanych w ogrodzie. Wspomniany uczeń był do końca zajęć bardzo 
aktywny i inspirował inne osoby do większego wysiłku intelektualnego.

Doświadczenie to faza poszukiwania wiedzy, odkrywania, stawiania hipotez i ich 
weryfikacji, formułowania wniosków i ich zapisywania. W tej części należy pokazać, 
jak można się uczyć przez stworzenie sytuacji dogodnej do zdobywania wiedzy. Czę-
sto oprócz eksponatów warto przedstawić odpowiednią bibliografię, zapewnić dostęp 
do źródeł internetowych lub ekspertów. Trzeba wspomóc uczestników w tworzeniu 
planów i konstruowaniu elementów doświadczeń. Rada doświadczonego i posiada-
jącego fachową wiedzę doradcy, jakim jest prowadzący zajęcia pracownik muzeum, 
i jego problemowe pytania są nieocenioną pomocą. Warto również rozwijać kolejne 

2 Dostosowanie zajęć do podstawy programowej to inny, bardzo obszerny temat, zatem nie 
będę go w tym momencie poruszał. Zasygnalizuję jednak, że – według ankiet przeprowa-
dzonych na potrzeby projektu Dynamika Ekspozycji realizowanego przez Małopolski In-
stytut Kultury w grupie 45 nauczycieli i doradców metodycznych Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli – dostosowanie zajęć muzealnych do podstawy programowej to 
jedna z najczęściej sygnalizowanych potrzeb. Więcej o podstawie programowej na stronie 
MEN: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=230&Itemid=290
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66 67tematy w miarę dostępnego czasu, zachęcając do kontynuowania niedokończonych 
zadań w przyszłości. Nie trzeba obawiać się niezręcznych pytań i tego, że nie będzie 
się umiało na nie odpowiedzieć. Szczere przyznanie się do niewiedzy, a czasem propo-
zycja wspólnego poszukania odpowiedzi czy postawienia hipotezy zwykle spotyka się 
ze zrozumieniem i buduje autorytet prowadzącego. 

Po tej fazie warsztatów, zwykle uważanej za najważniejszą, następuje moment pre-
zentowania wypracowanych efektów i refleksja. Ten ostatni etap można przepro-
wadzić na różne sposoby, lecz jego podstawowym celem powinna być 
analiza nie tylko wyników, ale też metod dochodzenia do rezultatów, 
sposobów podejmowania decyzji, konsekwencji w realizacji działania. 
Chodzi o przeprowadzenie procesu weryfikacji działań i wiedzy w celu 
nauczenia uczestników sposobów dobierania kryteriów oceny i  od-
powiednich rozwiązań. Jest to czas na dyskusję pomiędzy uczestni-
kami, moment spotkania z ekspertem, który przedstawi swój punkt 
widzenia i odpowie na pojawiające się pytania. Prowadzący często 
obawiają się tego etapu, gdyż w dziedzinie kultury czasem trudno 
o jednoznaczne odpowiedzi. Pytanie o to, czym jest sztuka, dlacze-
go takie a nie inne dzieło uważane jest za znakomite, może budzić 
zakłopotanie. Moment refleksji to czas, kiedy można porozmawiać 
o niejednoznaczności tego typu pojęć, co z kolei często jest trudne dla 
młodzieży, którą szkoła przyzwyczaja do jednoznacznych rozwiązań. 
Istotnym jest otwarcie na wielość interpretacji i różne metodologie. Niezwykle ważna 
jest postawa wspierająca wszelkie wysiłki zmierzające do szukania odpowiedzi na zada-
nie badawcze i otwartość, która pozwala słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać.

Jeśli chodzi o refleksję, to jest ona, według mnie, jedną z najistotniejszych składowych 
zajęć. W dodatku ten etap powinien pojawiać się w różnych momentach podczas trwa-
nia warsztatów. Może występować w postaci indywidualnych rozmów prowadzącego 
z osobami realizującymi zadanie lub jako założony element procesu. 

Tak przyjęty program działania zakłada jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Po stronie 
prowadzącego zajęcia spoczywa obowiązek zapewnienia uczniom motywacji, okolicz-
ności do odkryć i nauki oraz refleksji nad zdobytą wiedzą, procesem pracy, nabytymi 
kompetencjami oraz przeżyciami i emocjami. Potrzebny jest do tego czas, a czasem 
przydaje się pomoc. W przypadku zajęć muzealnych często słyszy się o złym przy-
kładzie, jaki dają nauczyciele nieangażujący się w zajęcia. Nie będziemy analizować 
tego zjawiska w tym tekście, lecz wspomniana wcześniej, przeprowadzona wśród na-
uczycieli ankieta wskazuje na potrzebę zapoznania się nauczycieli z ofertą muzeum. 
Nauczyciele chcą wskazówek, informacji. Otwarci są również na sugestie dotyczące 
zajęć przygotowujących do wizyty w muzeum. Dlatego też warto opracować materiały 
pomocne do przeprowadzenia zajęć w szkole przed wizytą w muzeum i po niej. 

Często spotkać się można ze stwierdzeniem, że po oprowadzeniu po ekspozycji 
jest za mało czasu na przeprowadzenie zajęć. To mylny tok rozumowania. Przyjście 
do muzeum nie musi oznaczać konieczności zapoznania się z całą kolekcją. To okazja 

Przemyślana realizacja 
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w pamięci.
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do rozwoju i zasmakowania w odkrywaniu kultury. Wizyta w muzeum może składać 
się wyłącznie z „warsztatów” bez „zwiedzania”. Argument mówiący, że przez to uczest-
nicy mniej się nauczą, nie jest uzasadniony. Dzięki aktywnemu procesowi uczenia, 
zadaniom wykonywanym podczas przechodzenia przez ekspozycję i wspólnemu bada-
niu postawionej przez prowadzącego kwestii pozyskanie widza będzie miało charakter 
zdecydowanie bardziej ugruntowany. Będzie następstwem zaangażowania, wpisanym 
w szerszy kontekst, który pozwoli na lepsze zapamiętanie, pozostanie przetworzo-
ny analitycznie i przedyskutowany. Dodatkowo zapewne pojawi się w rozmowach 
uczniów po powrocie do szkoły. 

Jak zatem zabrać się do tworzenia takich zajęć? Przede wszystkim warto zastanowić 
się, jaki jest cel. Wypisać zakres tematyczny, kompetencje, które chcielibyśmy rozwijać 
u uczestników, oraz, w przypadku zajęć dla szkół, wybrane elementy podstawy progra-
mowej. Następnie warto poszukać jednego eksponatu lub nawet elementu eksponatu 
i wokół niego budować zajęcia. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia wielu 
warsztatów potwierdzają wypracowaną przez Małopolski Instytut Kultury w ramach 
konkursu plastycznego „Skarby Małopolski” zasadę detalu. Chodzi o to, aby zacząć 
badania od wybrania odpowiedniego elementu całości, nad którym chcemy się twór-
czo zastanawiać z uczestnikami zajęć. Trudno jest w intrygujący sposób przedsta-
wić na przykład Wawel, ale wybór bramy do wawelskiej katedry daje 
możliwość skupienia się i dobudowania wokół tego tematu intere-
sującej ścieżki. Można się zastanawiać, nad tym, kto przez te drzwi 
przechodził, kto je zbudował i stąd płynnie przejść do rzemieślników 
współpracujących z katedrą, zamkiem i do organizacji cechów i mia-
sta w ogóle. Możemy zająć się analizą elementów zdobniczych, przejść 
do portalu i architektury ogólnie. Można myśleć o materiałach, z ja-
kich jest zbudowane wejście: metalach z bramy, kamieniach w portalu 
i schodach. Innym przykładem może być próba uchwycenia podsta-
wowych cech jakichś stylów lub technik artystycznych. Za przykład 
niech posłużą warsztaty w kościele w Dębnie koło Brzeska. Po anali-
zie sytuacji jako element wyjściowy został wybrany fragment fresku, 
przedstawiający kobietę rozmawiającą z jakimś stworzeniem. Aby się 
lepiej zapoznać z tym obrazem, uczestnicy kopiowali ten element tak, 
jak kopiuje się freski z kartonów na ścianę. Tak została wprowadzona 
tematyka fresku i pojawiło się miejsce na rozmowę na temat fresków, 
ich typów i cech charakterystycznych malarstwa ściennego, jedynego, do którego trze-
ba przyjechać na miejsce, by je podziwiać. Uczestnicy wiedzieli, że patronką kościoła 
jest św. Małgorzata, lecz świętych o tym imieniu jest pięć, a nawet proboszcz nie wie-
dział, która jest patronką kościoła. Po zapoznaniu się z życiorysami wszystkich świę-
tych Małgorzat musieli wywnioskować, z którą osobą związany jest element fresku. 
Następnie, według opisu życia świętej, układali w porządku chronologicznym pocięte 
sceny. Dopiero po tym etapie zapoznali się z dziełem, o którym była mowa i jego auto-
rem Józefem Dutkiewiczem. Kolejnym elementem warsztatów była rozmowa na temat 
zła, gdyż na fresku przedstawiony był symbolizujący szatana smok. Uczestnicy sami 
pisali literackie wersje własnej rozmowy z szatanem, pokusą. I próbowali plastycznie 
wykonać alegoryczny obraz zła. W ten sposób wychodząc od jednego detalu, tu aku-



68 69rat fragmentu fresku, udało się przeprowadzić zajęcia prezentujące technikę fresku, 
elementy symboliki artystycznej oraz autora malowideł, czyli zbudować szeroką per-
spektywę. Wszystko to pozwoliło na przekazanie solidnej dawki wiedzy w atrakcyjnej 
dla odbiorców formie.  

Istotną rzeczą jest również odniesienie tematu do współczesności, zadanie pytania, jak 
dany element odnosi się do współczesności. Czy wynalazki Łukasiewicza mają znacze-
nie dla współczesnej techniki? Czy malarstwo Witkacego traktuje o sprawach ważnych 
również dla współczesnych? Takich pytań może być wiele i warto skupić się na ich sfor-
mułowaniu. Służą temu różne techniki, jak na przykład mapa myśli 
(mind map). Trudne, lecz niezwykle istotne jest spowodowanie, aby 
uczestnik nawiązał osobistą relację z tematem. Warto wybrać taki 
element, który spowoduje zaangażowanie. Coś, co połączy przeżycia, 
emocje, doświadczenia uczestnika z danym problemem. Można na-
wiązać do historii rodziny, do szkolnych przeżyć, podkreślić zbieżność 
wiekową bohatera czy artysty i badacza. Jedną z technik stosowanych 
podczas zajęć dotyczących ikonografii jest próba stworzenia portretu 
swojego patrona przy wykorzystaniu atrybutów tradycyjnie przypisy-
wanych danym świętym, ale uwspółcześnionych. Na przykład św. Flo-
rian może mieć gaśnicę halonową, św. Marcin dzielić się wojskowym 
goreteksem, a św. Jerzy zabijać smoka lenistwa i konsumeryzmu. Tu też jest miejsce 
na debatę i namysł z uczniami.

Skupienie się na detalu jest na początku trudne. Niełatwo jest się powstrzymać przed 
chęcią przekazania maksymalnej dawki informacji na dany temat. Trudno wybrać 
odpowiedni element, ale pomaga w tym wybór problemowego tematu zajęć. Zajęcia 
prowadzone na zasadzie odkrywania przez uczestników rozwiązań zapewniają wie-
dzę ułożoną w logiczny ciąg, którą łatwiej zapamiętują i która, dzięki osobistej relacji 
uczestników do tematu, pozostaje dłużej w pamięci.

W tak przygotowane zajęcia warto wprowadzać elementy plastyki – nie jako naukę 
technik artystycznych, lecz jako sposób namysłu nad tematem. Można ich używać 
do podsumowania jako ostateczny wynik projektu albo jako elementy przygotowujące 
do kolejnych etapów zajęć, a także jako pretekst do poszukiwań, kiedy do wykonania 
dzieła potrzebne jest zebranie pewnych elementów wiedzy i umiejętności. Jest to do-
skonałe narzędzie zmuszające do refleksji, definiowania odczuć czy intuicji, jako pre-
tekst do rozmowy. Można podczas rozmowy na temat myślenia magicznego i sposo-
bów ochrony przed złymi mocami w wierzeniach mieszkańców wsi zbudować miejsce, 
które ma chronić przed demonami. Mówiąc o malarstwie symbolicznym można po-
prosić o namalowanie alegorii telewizji, internetu czy szkoły, a w czasie zajęć o baroku 
pokusić się o przygotowanie prac będących iluzjami przestrzeni lub ruchu. Zajęcia pla-
styczne są wspaniałym narzędziem refleksji, dającym duże możliwości wykorzystania 
w edukacji, niekoniecznie tylko na lekcjach plastyki, lecz przy prawie każdym temacie 
dotyczącym dziedzictwa kulturowego. 

Choć to trudne, 
warto starać się 
rozwijać osobiste 
zaangażowanie 
uczestników 
i akcentować 
aktualność 
omawianych 
zagadnień.
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Oferta edukacyjna dla 
osób niepełnosprawnych – 
wymysł czy konieczność?
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Zadałam uczniom pytanie, czy ich zdaniem nasze społeczeństwo jest tolerancyjne 
w stosunku do osób niepełnosprawnych. Jednogłośnie odpowiedzieli, że tak. Po-
prosiłam zatem, aby podniosły rękę osoby, które zdołałyby tego dnia dotrzeć na 
lekcje, gdyby poruszały się na wózku inwalidzkim. Nikt nie podniósł ręki. Okazało 
się, że większość samodzielnie nie mogłaby opuścić bloku, część miałaby problem 
z dojazdem, najwytrwalsi musieliby poddać się przed samym wejściem do szkoły, 
odgrodzonym od nich sześcioma stopniami bez podjazdu. 

Przytaczam ten przykład na wstępie rozdziału poświęconego tworzeniu oferty 
edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, aby pokazać, że bariery architekto-
niczne to najczęstsza wymówka instytucji. Nie zawsze trzeba jednak radykalnych 
zmian konstrukcyjnych, niekiedy wystarczy poszukać rozwiązań 
w rodzaju szyn teleskopowych. W podejściu do niepełnosprawnych 
największym problemem są nadal bariery mentalne. Przekonałam 
się o tym po warsztatach z audiodeskrypcji, zorganizowanych 
w ramach projektu „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na 
zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk 
wizualnych”. Była to propozycja dla pracowników instytucji działa-
jących na terenie województwa podlaskiego.  Entuzjastyczne rela-
cje ze spotkań zderzały się z argumentami pracowników muzeum 
w rodzaju: „po co niewidomemu obraz” albo: „nie pamiętam, żeby 
jacyś niewidomi do nas przychodzili”. W takich momentach war-
to się zastanowić, dlaczego tak jest, czy faktycznie niewidomym 
dzieła wizualne nie są potrzebne, czy może wiedzą, że w danej in-
stytucji nie ma dla nich żadnej dostępnej ekspozycji i zwyczajnie 
omijają to miejsce. Zadaniem muzeum jest udostępnianie zbiorów 
całej społeczności, bez oceniania i wybierania zwiedzających. Jeśli do kogoś nie 
przemawiają argumenty obowiązku, można popatrzeć na ofertę dla osób niepeł-
nosprawnych poprzez korzyści z niej wynikające. 

Osoby niepeł-
nosprawne 
muszą włożyć 
znacznie więcej 
wysiłku, by 
dotrzeć do 
muzeum. Nie-
stety – często 
jedynym, co 
mogą zobaczyć 
po dotarciu 
na miejsce, są 
drzwi.



76Do kogo kierowane są ekspozycje większości muzeów? 

Analizując sposób umieszczania i zawartość podpisów, wysokość gablot, wejścia, schody 
itd. można wywnioskować, że statystyczny zwiedzający jest średniego wzrostu, nie ma 
kłopotów ze wzrokiem, potrafi czytać (w języku polskim) i porusza się bez problemu. Eks-
pozycja ma być ogólnodostępna: 7-latek po wykupieniu biletu powinien mieć taką samą 
szansę zobaczenia np. eksponatów w gablocie jak jego rodzice. Jeśli dostosujemy wyso-
kość gablot i etykietaży do potrzeb osób poruszających się na wózkach, ułatwiamy również 
odbiór wystawy dzieciom. Zastosowanie w opisach kontrastowych kolorów oraz większej 
czcionki będzie ukłonem w stronę osób niedowidzących, ale i seniorów. Wprowadzenie 
audioprzewodników umożliwia udostępnienie opisów dla osób niewido-
mych oraz wersji w języku angielskim. Rozwiązania dla osób niepełno-
sprawnych posłużą wszystkim zwiedzającym, a np. wyodrębnienie przed-
miotów „do dotykania” uatrakcyjni ekspozycję. Pamiętajmy, że muzea 
nie robią wystaw dla swoich pracowników. Kiedy w dyskusji o czytelności 
podpisów pojawi się hasło, że „to zaburzy estetykę wystawy”, trzeba po-
dać przykłady z Europy Zachodniej, gdzie wypracowuje się kompromis 
między estetyką a użytecznością. W Polsce nie ma zasad standaryzują-
cych etykietaże, można jedynie liczyć na zdroworozsądkowe podejście. 
Nadal mam w pamięci odpowiedź, jaką otrzymał zwiedzający na pytanie 
o nieczytelnie sporządzony podpis do obrazu: „proszę pana, podpisy trzeba czytać ze zro-
zumieniem”. A to zwiedzającemu, a nie podpisom należy się zrozumienie. Jedna z obroń-
czyń podpisów umieszczonych dużo poza zasięgiem wzroku stwierdziła, że jeśli ktoś musi 
podskoczyć, żeby odczytać etykietaż, to nawet lepiej, bo to uatrakcyjnia zwiedzanie. Je-
śli założymy, że ekspozycję zwiedzają dzieci i młodzież, takie podskoki może faktycznie 
wydadzą im się rozrywką. Co będzie jednak, jeśli do muzeum przyjdzie grupa seniorów 
albo niepełnosprawnych ruchowo? Pamiętajmy, że przybywa ludzi powyżej 60. roku życia, 
obecnie ok. 17% społeczeństwa przekroczyło ten próg. Wkrótce to właśnie seniorzy będą 
stanowić jedną z głównych grup docelowych oferty edukacyjnej muzeum. Czytelne podpi-
sy, windy, podłogi bez wykładzin, czyli to, o co apelują osoby niepełnosprawne, to również 
udogodnienia dla osób starszych, czyli w przyszłości również dla nas. 

Raz jeszcze powrócę do problemu tolerancji, którą deklaruje większość ankietowanych. 
Zwiedziłam dziesiątki muzeów w Polsce i tylko w jednym przy wejściu widziałam wózek 
inwalidzki. Było to w Muzeum Zamkowym w Malborku, które brało udział w projekcie 
ECHOCAST w celu podniesienia jakości obsługi zwiedzających. Wózek może wypożyczyć 
każdy, kto w danym momencie ma problem z poruszaniem, czyli osoby starsze, z gipsem 
czy o kulach, dla których długa trasa zwiedzania jest zbyt męcząca. Na moje pytanie, czy 
wózek rzeczywiście jest wykorzystywany, usłyszałam od pana z obsługi, że bardzo czę-
sto, głównie przez turystów z Niemiec, bo Polacy wstydzą się jeździć na wózku…

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wpływa na markę instytu-
cji. Informacje o tym warto zamieszczać na stronie internetowej i portalach społeczno-
ściowych. Jednocześnie, jeśli w instytucji nie ma udogodnień lub ekspozycja dostępna 
jest tylko częściowo, taką informację należy również umieścić, aby osoba niepełno-
sprawna mogła do zwiedzania odpowiednio się przygotować. Nie chodzi tu wyłącznie 

Oferta muzealna 
przygotowana 
z myślą o osobach 
niepełnosprawnych 
z powodzeniem 
służy innym – 
dzieciom, seniorom, 
obcokrajowcom.



76 77o problemy architektoniczne. Na stronie internetowej mogą znaleźć się pliki audio 
z opisami dla osób niewidomych czy też mapki zwiedzania z czytelnymi piktogramami 
dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie. Warto wśród materiałów 
do pobrania zamieścić informacje przydatne rodzicom przed pierwszą wizytą dzieci 
w muzeum. Osoba odpowiedzialna za wizerunek instytucji w internecie powinna dbać 
o jej dostępność, mając również na uwadze osoby niewidome i słabo widzące, które 
korzystają z komputera za pomocą syntezatorów mowy. 

Czy muzeum stać na zmiany?

Wszystko zależy od tego, o jakich zmianach mówimy. Jeśli planuje się kompleksowe dzia-
łania, to koszty faktycznie są wysokie. Można jednak zacząć od tego, co jest w zakresie 
możliwości każdej instytucji. Czyli od uzupełnienia oferty zajęć edukacyjnych o propozy-
cje dla osób z dysfunkcjami. W sklepach plastycznych jest szereg materiałów, które mogą 
posłużyć jako proste pomoce dydaktyczne. Wszystko zależy od inwencji prowadzących. 
Ważne natomiast, aby do takich zajęć przygotować się metodycznie oraz do pracy z niepeł-
nosprawnymi wybrać osoby z predyspozycjami i zapałem. W praktyce każdego edukatora 
przewijały się zapewne grupy integracyjne. Niektórym prowadzącym takie spotkania nie 
sprawiły problemów i działając intuicyjnie, szybko nawiązywały kontakt. Innym przełama-
nie się sprawia trudność, nic na siłę, w muzeum nie wszyscy muszą być od wszystkiego. 

Od czego zacząć?

Zanim zaprosimy osoby niepełnosprawne do muzeum, należałoby przeszkolić cały perso-
nel. Takie szkolenie może przeprowadzić osoba z muzeum, która ma doświadczenie w pra-
cy z niepełnosprawnymi, lub organizacja oferująca profesjonalne szkolenia w tym zakresie. 
Często zapominamy o znaczeniu pracowników obsługi, a to przecież oni mają pierwszy kon-
takt z osobami wchodzącymi do muzeum i to w dużej mierze od nich zależy, czy przestrzeń 
muzealna jest gościnna. Zanim zwiedzający trafi na konkretne zajęcia czy ekspozycję, musi 
kupić bilet. Nie wymagajmy, aby pani w kasie znała język migowy, ale warto przygotować jej 
podstawowe informacje dla osób niesłyszących na kartkach. Pracownicy pilnujący ekspozycji 
powinni wiedzieć, jak należy zachować się wobec osoby niepełnosprawnej, jak się z nią ko-
munikować i jak jej pomóc, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Określenie „osoba niepełnosprawna” jest bardzo szerokie. Innej pomocy będzie od 
nas oczekiwać osoba na wózku inwalidzkim czy niedowidząca, a innej niepełnospraw-
na intelektualnie. Polecam stronę www.inaczejmowiac.pl, z której 
można pobrać książkę będącą swoistym savoir-vivre’m w stosunku 
do osób niepełnosprawnych.

Czy skansen może być miejscem otwartym na 
edukację osób niepełnosprawnych?

Patrząc na bariery architektoniczne, można stwierdzić, że nie. Mu-
zeum na wolnym powietrzu to ogromne przestrzenie z nierówną 
nawierzchnią, wysokie progi, zbyt wąskie przejścia, brak możliwości 

Przystosowanie 
oferty muzeum 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
nie musi pociągać 
za sobą zawrotnych 
kosztów. Na początek 
wystarczą dobre chęci 
i pomysłowość.



78wprowadzania zmian. Owszem, nie do każdej chaty osoba niepełnosprawna ruchowo 
będzie mogła wejść. Jeśli jednak otrzyma odpowiedni katalog zawierający szczegóło-
we informacje o obiektach, z wizyty w skansenie wyniesie konkretną wiedzę. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja „Polska bez barier” wydały w 2004 r. Kra-
ków. Turystyka bez barier. Przewodnik turystyczny dla osób niepełnosprawnych mających 
problem z poruszaniem się. Kraków jest miastem magicznym, ale to co magii dodaje, 
czyli wąskie uliczki, kawiarnie w piwnicach, brukowane nawierzchnie, jest jednocze-
śnie dla osób na wózkach barierą nie do pokonania. Przewodnik opisuje każdy zabytek 
z uwzględnieniem kilku punktów: możliwość zwiedzania (większość niestety ma ad-
notację zwiedzanie z zewnątrz, jeśli można wejść, jest podane, ile kondygnacji posiada 
i czy są dodatkowe schody wewnątrz, krawężniki, winda), wejście (ilość stopni i szero-
kość drzwi), toaleta, dojazd. W podobny sposób można stworzyć katalog o skansenie. 
Jeśli nie ma na to środków, wystarczy wydrukować kartki z opisem i wyłożyć przy 
kasie, jednocześnie zamieszczając tekst na stronie skansenu. Zamykając kwestie ar-
chitektoniczne, spójrzmy na bogactwo możliwości, jakie daje skansen. Kontakt z przy-
rodą, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne, muzyczne – w zasadzie nie ma drugiej 
przestrzeni muzealnej tak otwartej na osoby niepełnosprawne. 

Tworzenie oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na dotychczasową współpracę z Fundacją Audiodeskrypcja, Muzeum Wsi 
Kieleckiej zaproponowało mi przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Mu-
zeum Otwarte na Edukację”. Dlatego też tworzenie opisu dla osób niewidomych i przy-
gotowanie zajęć dla tej grupy stało się głównym tematem moich zajęć. 
Wspomniałam wcześniej, że rozwiązania dla osób niepełnosprawnych 
ułatwiają odbiór wystawy wszystkim zwiedzającym. Audiodeskrypcja, 
czyli malowanie widzianych obrazów słowami, służy także autorom. 
Wymaga bowiem od twórcy precyzyjnego budowania zdań, uczy świa-
domego i aktywnego patrzenia. Często dopiero stworzenie opisu przedmiotu pozwala 
go w pełni zobaczyć. Poza tym audiodeskrypcja nie wymaga wielkich nakładów finan-
sowych. Jeśli nie mamy do dyspozycji sprzętu audio, możemy sami opisywać ekspona-
ty w trakcie oprowadzania czy zajęć. 

Audiodeskrycja – przykład dobrych praktyk

Tworzenie opisu dla osób niewidomych wymaga precyzji i wytrwałości. Warto jednak 
tę umiejętność zdobyć, mając także na uwadze nowelizację ustawy o radiofonii i te-
lewizji wprowadzającą obowiązek emisji napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji 
w wymiarze co najmniej 10% czasu antenowego. W niedalekiej przyszłości również 
w muzeach tworzenie audiodeskrypcji stanie się nie tylko dobrym tonem, ale i wy-
mogiem. Postanowiłam pokazać, że każdy może spróbować sił w tworzeniu audio-
deskrypcji i włączyłam takie zadanie do projektu edukacyjnego Przystanek Wystawa. 
Projekt ten zrealizowało w 2011 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Efekt pracy 
grupy projektowej (dzieci w wieku 10–16 lat) można usłyszeć na portalu YouTube pod 
hasłem „Wyjazd powozem – audiodeskrypcja”. W ramach projektu uczestnicy brali 
udział w warsztatach teatralnych, plastycznych, muzyczno-literackich i fotograficz-

Audiodeskrypcja, czyli 
malowanie obrazów 
słowem.



78 79nych, interpretowali i analizowali obraz na różne sposoby. Z taką wiedzą przystąpili 
do tworzenia opisu obrazu, pomocą służyli historyk sztuki oraz Barbara Szymańska 
i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja.

Jak stworzyć audiodeskrypcję 

(Na przykładzie skryptu do obrazu „Wyjazd powozem” Alfreda Wierusza-Kowalskiego 
wykonanego przez grupę „Zakręcona Piętnastka”. Reprodukcję opisywanego obrazu 
można znaleźć na wkładce ze zdjęciami do niniejszej publikacji.)

1. Zaczynamy od słownej etykiety zawierającej podstawowe informacje o danym 
przedmiocie: rodzaj dzieła, imię i nazwisko autora (jeśli autor jest nieznany, w etykie-
cie powinna znaleźć się również i ta informacja), tytuł, rok powstania, epoka lub krąg 
kulturowy, z którego się wywodzi, technika wykonania, wymiary, informacja, czyją 
własnością jest przedmiot oraz miejsce, gdzie dany obiekt się znajduje. 

„Pejzaż Alfreda Wierusza-Kowalskiego, zatytułowany «Wyjazd powozem».
Powstał w 1890 roku. 
Został wykonany w stylu realistycznym, szkoła monachijska. 
Technika: olej na płótnie. 
Wymiary: 84 cm wysokość, 104 cm długość.  
Obraz jest częścią Galerii Malarstwa Polskiego – wystawy stałej Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku, w Ratuszu.”

2. Tworzymy opis ogólny, czyli podajemy informacje, dzięki którym słuchacz będzie 
miał w wyobraźni ogólny zarys. W audiodeskrypcji opis idzie od ogółu do szczegółu. Na 
początku trzeba wybrać elementy, które zdaniem audiodeskryptora są najistotniejsze.

„Obraz przedstawia odkryty, drewniany powóz, ciągnięty przez 
parę koni, po drodze wśród drzew. 
Dominujące barwy to: szarości, błękity i brązy, z domieszką bieli 
i różu.”

3. Następnie przechodzimy do opisu szczegółowego. Uzupełniamy 
informację. Opis tworzony jest za pomocą krótkich zdań, które mają pobudzać wy-
obraźnię. Nie można używać sformułowań dwuznacznych ani symbolicznych. Język 
nie może być nacechowany emocjonalnie. To słuchacz musi sam zdecydować, czy po-
stać na obrazie jest wesoła czy smutna, w opisie może tylko zaznaczyć, że np. kąciki 
ust są uniesione ku górze.

„Z głębi obrazu, ostrym łukiem w prawo, biegnie błotnista droga. 
Na niej topniejący śnieg. 
Odbijają się w nim powóz i przydrożne drzewa.
Na zakręcie drogi dwa konie. 
Po lewej kasztanowy, po prawej siwy. 
Biegną, kierując się wprost na widza.

Audiodeskrypcja 
krok po kroku, czyli 
jak sprawić, by osoba 
niewidoma mogła 
zobaczyć obraz.



80Za nimi, od prawej, w zakręt wjeżdża powóz. 
Konie mają rozszerzone chrapy. 
Z ich pysków wydobywa się para. 
Kasztanowy koń opuszcza głowę. 
Siwy koń ma głowę uniesioną i wysunięty język.
Końmi powozi woźnica, siedzący na koźle. 
Jego twarz jest zarumieniona.
Siwiejące wąsy opadają do kącików ust.
Na głowie woźnicy kaszkiet. 
Ubrany jest w ciemnoszary płaszcz. 
Na dłoniach brązowe rękawiczki. 
Trzyma w nich wodze i bicz.
Po obu stronach kozła wiszą dwie kuliste, zapalone latarnie.
Wokół nich roztacza się biała, kolista poświata. 
Za woźnicą, w powozie siedzą dwie kobiety. 
Ich twarze są zarumienione.
Na głowach mają futrzane czapki.
Czapka kobiety z lewej jest dodatkowo przewiązana szalem. 
Kobiety ubrane są w brązowe płaszcze z futrzanym kołnierzem.
Dłonie schowane w futrzane mufki.
Kolana okryte futrzanym pledem. 
Po obu stronach błotnistej drogi rosną wysokie, młode drzewa bez liści. 
Gałęzie oprószone śniegiem, oszronione.
Pośród drzew, na ziemi, topniejący śnieg.
Za drzewami, na linii horyzontu rozciąga się pasmo lasu. 
Szczyty bezlistnych koron zarysowują się na blado-różowym niebie.
W prawym, dolnym rogu obrazu sygnatura autora: A kropka Wierusz myśl-
nik Kowalski.”

4.W końcowej części opisu można umieścić informacje dodatkowe, np. o stylu. 

„Obraz to odmiana pejzażu ze sztafażem, czyli w pejzażu przedstawiającego 
scenę, w której pojawia się postać ludzka lub zwierzęca.
Należy do kategorii nokturnów, to znaczy pejzaży przedstawiających scenę 
w nocy, o zmierzchu, o zmroku, o świcie lub w sztucznym oświetleniu. Autor 
dzieła posługuje się sfumato, czyli namalowanym, rozproszonym światłem, 
dzięki któremu uzyskał wizualny nastrój tajemniczości, niepokoju. 
Niektóre obiekty na obrazie chowają się w cieniach i niedoświetleniach, 
przez co tracą swój wyraźny kształt i zostają pochłonięte przez nocne gry 
szarości i brązów.”

W taki sposób można opisać wszystkie eksponaty muzealne. Jest to najprostsza, 
a zarazem najpełniejsza metoda udostępnienia ekspozycji osobom niewidomym. 
Nagrane i umieszczone w audioprzewodniku opisy posłużą nie tylko osobom 
niewidomym, ale wszystkim zwiedzającym szukającym dodatkowych informacji 
o ekspozycji. 

Od ogółu do 
szczegółu, krótkie 
zdania pobudzające 
wyobraźnię, 
poskromienie emocji 
na rzecz konkretu, 
na podstawie 
którego słuchacz sam 
wyciągnie wnioski…
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Wprowadzenie

Początek warsztatów mógł być dla uczestników zaskakujący. Zadanie polegało na nie-
typowym zwiedzaniu wybranych obiektów w skansenie. Trudność polegała na tym, 
że połowa grupy była przewodnikami, druga połowa miała na oczach opaski bądź po-
ruszała się na wózku inwalidzkim. Osoby na wózku może niekomfortowo, ale jednak 
dostały się do wnętrz ekspozycyjnych i dopiero tutaj pojawił się problem. Okazało się, 
że z perspektywy wózka niewiele widzą. Nie chodziło tylko o gabloty. Poszczególne po-
mieszczenia, np. w aptece, były odgrodzone od zwiedzających drewnianymi płotkami 
szczelnie przesłaniającymi obraz. Poza tym osoba na wózku nie jest w stanie wychylić 
się na tyle, by zobaczyć, co jest w głębi sali. Taki sam problem mają dzieci – wspo-
mniane ogrodzenie kończy się na wysokości ich wzroku. W grupie z opaskami trud-
ność sprawiało lokalizowanie punktów, które omawiali przewodnicy, a także używanie 
w opisie kolorów.

Relacja ze zwiedzania stała się punktem wyjścia do dyskusji o dostępności instytucji 
kultury i doświadczeniach uczestników w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Po-
jawiła się istotna kwestia stygmatyzowania. Dlaczego dla niepełno-
sprawnych konieczne są specjalne oferty? Wyobraźmy sobie sytuację, 
w której przy kasie w cenniku mamy oddzielne zajęcia dla blondynek, 
wysokich czy leworęcznych… Sytuacją idealną byłoby takie dostoso-
wanie muzeum do potrzeb niepełnosprawnych, aby dołączenie do 
grupy zwiedzających osób na wózku czy też niewidomych było na-
turalne. Niestety, na razie trzeba cieszyć się z małych kroków, jakie 
wykonują poszczególne instytucje. Zakładka na stronie muzeum 
dotycząca oferty dla osób niepełnosprawnych jest w tym przypadku 
pozytywnym sygnałem. A dzięki możliwości pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych zmienia się coraz więcej. Przykładem dobrych praktyk 
w tym zakresie jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Zwiedzanie skansenu pokazało 
również, że nie wszyscy potrafili odpowiednio oprowadzać osobę niewidomą. Zachę-
cam do obejrzenia filmu na portalu YouTube pt. N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie 
z dysfunkcją wzroku.

W dalszej części warsztatów omówiłam praktyczne wskazówki istotne przy tworzeniu 
oferty edukacyjnej. Podczas organizowania zajęć dla osób niepełnosprawnych nale-
ży pamiętać, by przy zapisywaniu grupy zebrać jak najpełniejsze dane. Nie wystarczy 
pytać o liczbę uczestników i opiekunów, ale warto zebrać szczegółowe informacje do-
tyczące rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Jeżeli grupa pierwszy raz przychodzi 
do muzeum, warto uczulić wychowawców, aby do takiej wizyty grupę przygotować. 
Możemy umówić się z nauczycielem na spotkanie i przygotować materiały do pracy na 
lekcji, wydrukować mapki z piktogramami. Warto dowiedzieć się, jakie zadania grupa 
wykonuje z większym zaangażowaniem. Jeśli np. planujemy wykonywanie ozdób cho-
inkowych i wiemy, że konieczne będzie wycinanie nożyczkami poszczególnych elemen-
tów, warto zapytać, na ile uczestnicy potrafią się nimi posługiwać. Wyjście do muzeum 

Na projektowa-
nie uniwersalne 
jeszcze przyjdzie 
czas. Nauczmy się 
cieszyć z małych 
kroków, które 
powoli, acz sku-
tecznie prowadzą 
do celu.



82ma być dla uczestników zajęć przede wszystkim przyjemnością. Nie nastawiajmy się 
na spektakularne efekty. Dowiedzmy się, jakie zadania możemy przed grupą postawić. 
Wprowadzając do oferty edukacyjnej zajęcia np. dla osób niewidomych, warto skon-
taktować się z Polskim Związkiem Niewidomych albo z pobliskim ośrodkiem szkol-
no-wychowawczym. Można się skonsultować w sprawie metodyki zajęć i jednocześnie 
nawiązać kontakt z grupą docelową. Jeżeli planujemy realizować projekt nastawiony 
na pracę z niepełnosprawnymi, zbierzmy od specjalistów już na poziomie tworzenia 
wniosku informacje o tym, jakie pomoce dydaktyczne przewidzieć i jakie zajęcia za-
proponować. Pamiętajmy, że każda placówka pracuje innymi metodami, to co spraw-
dzi się z jedną grupą, może zupełnie nie zainteresować kolejnej.

Tworzenie scenariusza lekcji

Zadaniem grupy warsztatowej było przygotowanie scenariusza lekcji i przeprowadze-
nie zajęć z dziećmi w wieku gimnazjalnym z dysfunkcjami wzroku. Stojący nieopodal 
wiatrak stał się inspiracją i punktem wyjścia do zajęć. Grupa z pomocą miejscowego 
przewodnika dokładnie zapoznała się z budową i historią wiatraka. 
Wiedza ta była niezbędna do stworzenia opisu zgodnie z zasadami 
audiodeskrypcji. Najwięcej czasu zajęło przygotowanie pomocy dy-
daktycznych. Do dyspozycji grupy były kartony, kolorowe pianki, 
filc, sznurki, masa papierowa, gips. Uczestnicy zrobili z nich odpo-
wiednik tyflografiki, czyli druku wypukłego. Wiatraki miały kontra-
stowo dobrane poszczególne elementy konstrukcyjne (pomocne dla 
osób niedowidzących). Tak przygotowane formy miały umożliwić dzieciom poznanie 
budowy wiatraka przez dotyk. Na potrzeby zajęć przygotowano również szablony do 
samodzielnej pracy. Na kartonie wykonano ze sznurka relief wiatraka. Dzieci miały 
za zadanie wypełnić kontury wiatraka poprzez przyklejenie naturalnych składników 
(kasze, makarony, mąka).

Jak to z wiatrakiem było

Korzystając ze sprzyjającej pogody, stoły do pracy przenieśliśmy pod sam wiatrak. 
Dzieci mogły obejść wiatrak dookoła, dotknąć materiału, z jakiego został wykonany, 
a przede wszystkim poczuć wiatr, od którego wszystko się zaczęło. Wybór natural-
nych składników do tworzenia wyklejanki sprawdził się znakomicie – 
okazało się, że dzieci zupełnie nie rozróżniają kasz, co wywołało mię-
dzypokoleniową dyskusję z obserwującymi zajęcia opiekunami. Mam 
nadzieję, że atmosfera, jaka wytworzyła się podczas zajęć, przyniesie 
podwójny efekt. Osoby niewidome będą szukać oferty na spędzanie 
czasu w skansenie, a muzealnicy odważą się z taką ofertą wychodzić. 
Dla części edukatorów była to pierwsza okazja prowadzenia zajęć dla 
osób niewidomych. Uczestnicy z kolei w żaden sposób tego nie wyczuli, co dowodzi, 
że bezzasadne są jakiekolwiek obawy przed prowadzeniem zajęć z osobami niepełno-
sprawnymi. Na zakończenie przedstawiam kilka wskazówek dotyczących komunikacji, 
które mogą przydać się zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu.

Tyflografika i relief, 
czyli filc i sznurek – 
o tym, jak zwiększyć 
swoje szanse na 
skuteczność.

Studium przypadku – 
jak niewidome dzieci 
oglądały wiatrak i jak 
muzealnicy zabrali się 
za jego pokazanie.
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Każda niepełnosprawność wymaga odrębnego podejścia, można jednak podać kilka 
wspólnych reguł:

Osoby niepełnosprawne chcą być traktowane normalnie, bez specjalnego zwraca-•	
nia na nie uwagi i robienia niepotrzebnego zamieszania.
Oferuj pomoc, jeśli widzisz, że jest konieczna i nie ma obok osoby towarzyszą-•	
cej.
Zawsze najpierw spytaj, czy możesz pomóc i w jaki sposób możesz tej pomocy •	
udzielić.
Zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, a nie do opiekuna. Jeśli •	
jest to osoba na wózku inwalidzkim, stań 2 kroki dalej tak, by ułatwić kontakt 
wzrokowy. Jeśli chcesz pomóc osobie niewidomej, podejdź i najpierw odezwij się 
– słysząc głos, niewidomy może ustalić, gdzie jesteś.
Zwracaj się do dorosłych niepełnosprawnych z takim samym szacunkiem jak do •	
innych, nie przechodź na „ty”, nie używaj zdrobnień.
Nie zadawaj niedyskretnych pytań.•	
Nie obawiaj się stosować powszechnie używanych wyrażeń np. „Do widzenia” •	
w przypadku niewidomych, czy np. „proszę przejść dalej” do osób z niepełno-
sprawnością ruchową. Lepiej używać zwrotów neutralnych, ale powyższe zwroty 
nikogo nie urażą.

Wskazówki do konkretnych niepełnosprawności

Niepłenosprawni intelektualnie

Mów jasnym prostym językiem, krótkimi zdaniami (ale bez udziecinniania).•	
Nie zalewaj potokiem słów, polecenia podawaj precyzyjnie. Najlepiej powtarzaj je •	
kilkakrotnie, parafrazując.
Omawiając zadania podczas zajęć, używaj elementów graficznych, a nie tylko •	
słownych poleceń.
Ustal na początku plan działań i krok po kroku go realizuj, pokazując, na którym •	
etapie jesteście. Nie wybiegaj z poleceniem do kolejnego zadania.
Pamiętaj o szybkim spadku motywacji i znudzeniu uczestników.•	
Zawsze bierz pod uwagę możliwości konkretnej osoby.•	

Osoby niesłyszące

Mów powoli i wyraźnie, ale nie przesadnie głośno.•	
Nie zakrywaj ust i twarzy.•	
Jeśli jest tłumacz języka migowego, pamiętaj, aby zwracać się do osoby niesłyszą-•	
cej, a nie do tłumacza.
Aby zacząć rozmowę, możesz wykonać gest ręką albo dotknąć ramienia osoby nie-•	
słyszącej.
Mów krótkimi konkretnymi zdaniami, bez porównań i metafor.•	



84Osoby niewidome

Aby wskazać miejsce pracy, możesz osobę niewidomą zaprowadzić, oferując swoje •	
ramię.
Aby pokazać, gdzie usiąść, połóż dłoń niewidomego na oparcie krzesła.•	
Omawiając zadanie, precyzyjnie określ, gdzie znajdują się materiały do pracy. •	
Możesz stosować metodę tarczy zegarowej, którą niewidomi wykorzystują przy 
posiłkach, czyli np. klej leży na trzeciej, filc na dwunastej.
Jeśli zadaniem będzie np. wykonanie z gliny figurki aniołka, wykonaj wcześniej •	
figurkę przykładową, tak aby uczestnicy mogli ją dotknąć.
Przemyśl konkretne etapy powstawania figurki, żeby dawać precyzyjne polecenia, •	
tzn. czy aniołek powstaje z jednego kawałka gliny, jak zrobić skrzydła itp.
Nie bój się używać w opisach kolorów. •	
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Stowarzyszenie „Oswajanie Sztuki”

Warsztaty dla młodzieży 
z wykorzystaniem 
multimediów
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Szukanie obrazów

Podczas seminarium Muzeum Otwarte na Edukację zaproponowałam warsztaty, które 
trudno byłoby nazwać fotograficznymi czy multimedialnymi. Bardziej trafne byłoby 
określenie „warsztaty z wykorzystaniem fotografii oraz narracji”.

Punktem wyjścia jest obraz fotograficzny, od niego zaczynamy. Przeprowadzamy ćwi-
czenie związane z interpretacją obrazu. Oglądamy kilkanaście mniej lub bardziej zna-
nych zdjęć, następnie pod każdym obrazem kładziemy karteczkę ze słowem (lub sło-
wami), które według nas koresponduje z obrazem. Ciekawe jest to, że uczestnicy mogą 
zobaczyć słowa położone pod zdjęciem przez innych uczestników, dzięki temu nikt 
nie czuje się zobowiązany do wytłumaczenia się ze swojego wyboru. Ćwiczenie ma 
charakter otwarty, jednak zazwyczaj spontanicznie dzielimy się wrażeniami i wspól-
nie rozmawiamy. Jest też pierwszą częścią szerszego działania. Następnie uczestnicy 
wybierają po dwa, trzy słowa, których użyli do opisania zdjęć. Każdy dostaje sztyw-
ne czarne ramki, analogiczne do kadru lub wizjera aparatu fotograficznego. Idziemy 
na spacer po skansenie i szukamy obrazów – kadrów, które połączą się z wybranymi 
przez nas słowami. To ćwiczenie narzuca pewien rygor w pozytywnym znaczeniu tego 
słowa; sprawia, że musimy odkleić się od znaczeń, jakie automatycznie przypisujemy 
miejscom i obrazom. W przypadku skansenu wyzwala to pewną świeżość doświadcza-
nia przestrzeni silnie zanurzonej w pewnej funkcji. Oglądamy rezultaty i rozmawiamy 
o naszych wrażeniach, często uczestnicy obawiają się w trakcie, że ich intencja nie bę-
dzie zrozumiała. Kiedy widzimy gotowe zestawy zdjęć i słów, okazuje się, że ich luźne 
konstelacje oddziałują intensywnie na wyobraźnię widza. Ten aspekt ćwiczenia jest 
często bodźcem do rozmów na temat języka obrazu fotograficznego, tworzenia historii 
ze zdjęć wyciętych z szerszego kontekstu oraz naszego osobistego doświadczenia.

Użycie aparatu fotograficznego, kamery lub kamerki w aparacie, nagrywanie dźwięku 
nie wymaga od uczestników „zdeklarowanych zdolności plastycznych”. Młodzież bar-
dzo chętnie korzysta z tych narzędzi, ponieważ odwołują się one do współczesności. 
W kontekście edukacji w skansenie młodzi ludzie mogą zidentyfikować się ze współ-
czesną narracją i świetnie bawić w miejscu takim jak właśnie skansen. Warto zazna-
czyć, że samo użycie multimedialnego sprzętu nie gwarantuje tworzenia nowoczesnej 



92narracji, ponieważ najpierw potrzebujemy oczyszczenia umysłu z naszych starych roz-
wiązań. Dlatego podczas cyklu warsztatów proponuję ćwiczenia jako doświadczenie 
otwierające.

Ten film już gdzieś widzieliśmy

Dlaczego jedne utwory filmowe zdają się być ciekawe, a inne powodują znudzenie? 
Co sprawia, że jesteśmy w stanie przewidzieć zakończenie filmu? Punktem wyjścia do 
rozważań na temat struktury i formy filmu będą metody opowiadania o bohaterach, 
użycie następstwa zdarzeń, zachodzące na siebie zdarzenia w odrębnych, niezwiąza-
nych ze sobą scenach, demistyfikacja iluzji opowieści – „ucieczka” z filmu. 

Przy pomocy kadrów z wybranych filmów stworzymy sekwencje fabularne przedzielo-
ne typowymi dialogami – powstająca w ten sposób „taśma” to nowa opowieść, narracja 
wykreowana z dostępnych elementów konwencji. Następnie udamy się na spacer po 
skansenie, aby szukać kadrów – materiałów do nowej narracji.

Portrety – opowieści

Zdarza się, że na obrazach widzimy kolory, które w naturze nie występują – niebieskie 
drzewa, żółte niebo, czarną wodę, itp. Jak oddziałują na nas kolory? Dlaczego jedne 
nas uspokajają, a inne irytują? Jak na przestrzeni stuleci ewoluowały znaczenia i sym-
bolika barw? 

Każdy z uczestników wykona własną paletę kolorów i ich emocjonalnych znaczeń. Na-
stępnie wybiera szczególny opis przestrzeni emocjonalnej: np. miejsce ciszy, miejsce 
strachu itp., wybiera swój kolor (planszę portretu) i wybiera gest, minę, sposób pozo-
wania, fragment ciała, który najlepiej przekaże intencję uczestnika. Warsztat poprze-
dzony jest minipokazem przykładów różnych sposobów portretowania fotograficzne-
go XX i XXI wieku.

Praktyczne wskazówki

W zależności od tego, ile mamy czasu na warsztaty i jakie posiadamy umiejętności ob-
sługi aparatu fotograficznego, możemy wzbogacić warsztaty wiedzą techniczną. Jeśli 
jesteśmy biegli w trybach manualnych i mamy nieco więcej czasu, najlepiej byłoby, 
gdyby każdy uczestnik miał przynajmniej cyfrowy aparat kompaktowy z trybem ma-
nualnym. Aparaty nie są kosztowne, a wiele dzięki nim możemy skorzystać: możemy 
zrozumieć zależność pomiędzy przysłoną i czasem czy nauczyć się poprawki ekspozy-
cji. Obsługa tych funkcji daje nam dużo większy wpływ na estetykę obrazu.

Roboczo pracuję na programie Adobe Photoshop, do szybkiego przycinania lub mon-
towania obrazów razem. Do takich czynności możemy użyć również darmowych pro-
gramów, np. Gimp lub Picasso. W trakcie warsztatów przydaje się projektor multime-
dialny, czytnik kart (jeśli uczestnicy mają różnego typu karty pamięci w aparatach).



92 93Linki:

Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki, www.oswajaniesztuki.blogspot.com•	
Centrum Sztuki Dziecka, www.csdpoznan.pl•	
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, „ę” www.e.org.pl•	
Przedszkole Mediów, www.wrocenter.pl/nasze-projekty/przedszkole-mediow•	
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Medialnej NeoNea, www.neonea.pl•	
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Muzeum Powozów Galowice

Innowacyjne formy 
zwiedzania muzeów
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Czy muzeum służy rozrywce?1

Zgodnie z art. 1 Ustawy o muzeach „Muzeum jest jednostką organizacyjną (...) której celem 
jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości 
o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gro-
madzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury pol-
skiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.”2 Uważam, że brakuje w powyższym ustępie istot-
nej działalności muzeum, którą zawarł w swojej definicji muzeum Georges Henri Rivière: 
„Muzeum jest instytucją trwałą, o charakterze niedochodowym, służącą 
społeczeństwu i jego rozwojowi, dostępną publicznie, która prowadzi ba-
dania nad materialnymi świadectwami działalności człowieka i jego oto-
czeniem, gromadzi je, konserwuje i zabezpiecza, udostępnia i wystawia, 
prowadzi działalność edukacyjną i służy rozrywce.”3 Ostatnie sformuło-
wanie „służy rozrywce” wydaje się mocno zaniedbane w działalności pol-
skich muzeów. Dynamiczny styl życia, jaki prowadzimy, obecny zarówno 
podczas pełnienia obowiązków zawodowych, jak i wypoczynku, narzuca 
pewną konwencję funkcjonowania, którą muszą przyjąć instytucje dzia-
łające na rzecz społeczeństwa, aby nadążyć za przemianami i dostoso-
wać się do odbiorców. Oczywiście, oprócz funkcji czysto rozrywkowej 
umożliwiającej miłe spędzenie wolnego czasu, muzea zajmują się o wiele 
bardziej istotnymi obowiązkami, zawartymi zarówno w polskiej Ustawie 
o muzeach i definicji Georges’a Henriego Rivière’a. Jednakże, aby nie stały się instytucjami 
użytecznymi tylko dla wąskiego grona specjalistów, a przyciągały szersze kręgi społeczeń-
stwa, powinny one po części zredefiniować zakres swojej działalności.

1 Tekst stanowi subiektywne podsumowanie wykładu Kingi Kołodziejskiej Tworzenie ścieżek 
edukacyjnych w skansenie oraz warsztatów Kingi Kołodziejskiej i Karoliny Fidyk Tworzenie 
oferty edukacyjnej dla rodzin z dziećmi, które miały miejsce podczas seminarium Muzeum 
Otwarte na Edukację (9–11 września 2011 r., Muzeum Wsi Kieleckiej).

2 Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 , Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, z późniejszymi 
poprawkami. Rozdz. 1 Art.1

3 La muséologie selon Georges Henri Rivière, Paris 1989.
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100Większość muzeów zdaje sobie sprawę ze zmian postępujących w stylu życia polskiego 
społeczeństwa i proponuje coraz bardziej atrakcyjne programy edukacyjne dla szkół 
i coraz szerszą ofertę turystyczną dla indywidualnych odwiedzających. Aby nowe pro-
pozycje i programy zyskały większy oddźwięk w postaci większej ilości zwiedzających, 
należałoby zdefiniować potrzeby każdej grupy i dostosować do jej możliwości odrębny 
program.

Istotną grupą potencjalnych odwiedzających są rodziny z dziećmi, która stanowiła 
przedmiot z rozważań podczas seminarium Muzeum Otwarte na Edukację (9–11 wrze-
śnia 2011 r., Muzeum Wsi Kieleckiej). Dlaczego ta grupa jest dla muzeów tak istotna? 
Jest to grupa kształtująca w dużej mierze przyszłe społeczeństwo. Na podstawie wzor-
ców wpojonych dzieciom przez rodziców będzie się potem formował ich światopogląd, 
świadomość społeczna i to, co jest najistotniejsze dla muzeów – spojrzenie na kulturę 
i dziedzictwo narodowe. Popularyzacja obiektów muzealnych wśród właśnie tej grupy 
turystycznej spowoduje, iż kolejne pokolenie, wychowane w szacunku 
dla instytucji kultury i zaznajomione z nimi, będzie również chętnie 
je odwiedzać. Edukując obecnych rodziców i propagując wśród nich 
spędzanie wolnego czasu w muzeach, pracujemy równocześnie nad 
przyszłym pokoleniem, które będzie odbiorcą oferty naszych placó-
wek. Muzea, a szczególnie muzea na wolnym powietrzu, dysponują 
szerokimi możliwościami, aby przyciągnąć rodziny z dziećmi. Oferują 
możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu – czyn-
nik zawsze pożądany przez rodziców dla ich pociech, oraz ciekawą 
i bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjno-turystyczną. Dysponują 
dużym terenem, którego możliwości pozwalają na zagospodarowanie 
dłuższego czasu. Muzea z tak doskonałymi warunkami odpowiadającymi potrzebom 
rodzin z dziećmi powinny stanowić silną konkurencję dla spędzania wolnego czasu 
w supermarketach lub zatłoczonych salach zabaw dla dzieci. Gdy dołączy się do tego 
interesującą ofertę edukacyjną, która daje możliwości zarówno zabawy, jak i nauki, 
pozostaje już tylko odpowiednia reklama, aby tak stworzony produkt dotarł do okre-
ślonych odbiorców. Możliwości i metody tworzenia oferty dla tej grupy omawiam 
w dalszej części. Podczas pracy nad optymalną formą zwiedzania dla rodzin z dzieć-
mi okazało się, iż wypracowane metody można swobodnie wykorzystywać również do 
budowania oferty dla pozostałych kategorii zwiedzających. Dlatego omawiam przede 
wszystkim metody i możliwości, z których można korzystać, a sugerowaną kategorię 
odbiorców przedstawiam w dalszej kolejności.

1. Innowacyjne metody zwiedzania obiektów muzealnych

Jedną z metod nowoczesnej edukacji muzealnej jest budowanie ścieżek edukacyjnych 
realizowanych w formie gier. Podczas seminarium Muzeum Otwarte na Edukację 
tworzyliśmy przykładowe ścieżki edukacyjne przede wszystkim z myślą o rodzinach 
z dziećmi. W dalszej części artykułu pokazuję, iż metoda ta znajduje zastosowanie 
również wśród innych kategorii zwiedzających, np. szkół uczestniczących w lekcjach 
muzealnych, grup turystycznych i indywidualnych odwiedzających.

Rodziny 
z dziećmi to jedna 
z najistotniejszych 
grup odbiorców 
muzealnych – ich 
wrażenia z pobytu 
zadecydują o sposobie 
uczestnictwa dziecka 
w kulturze.



100 101Ścieżkę edukacyjną można opisać w formie gry terenowej, spaceru tematycznego, 
questingu, gry planszowej lub łącząc elementy wszystkich powyższych typów. W za-
leżności od przestrzeni, w której uczestnicy będą się poruszać, i środków, jakimi bę-
dziemy się posługiwać, można wykorzystać jedną z tych opcji. Zwiedzanie przy wyko-
rzystaniu ścieżki edukacyjnej nie pozwala na bierny odbiór. Każda z form wymusza 
na odwiedzającym aktywne uczestnictwo w zwiedzaniu poprzez rozwiązywanie zadań 
i szukanie wyznaczonego celu. Ścieżka wyznacza zakres merytoryczny zwiedzania, 
zakres terytorialny i wskazuje obiekty odpowiadające tematyce. Nadaje zwiedzaniu 
konkretny cel, np. rozwiązanie wszystkich zadań, odnalezienie skarbu lub zdobycie 
nagrody i jest rodzajem zabawy, która jednocześnie edukuje.

1.1 Gra terenowa jako ścieżka edukacyjna

Idea gry terenowej wywodzi się z harcerskich podchodów, w których aby dotrzeć do 
celu, należy rozwiązać poszczególne zadania znajdujące się na wyznaczonej trasie. 
W zadaniach zawarte są wskazówki prowadzące do kolejnych punktów gry. Gra tere-
nowa wymaga pewnej przestrzeni oznaczonej na mapie przez organizatora i wyzna-
czenia punktów z zadaniami. Ponieważ ta forma powinna być rozgrywana na wolnym 
powietrzu, bardzo dobrze sprawdza się w muzeach typu skansenowskiego, jak np. par-
ki archeologiczne i etnograficzne, ale także w przestrzeni miejskiej. W zależności od 
tematu, jakiego gra ma dotyczyć, lub fabuły, w której się rozgrywa, wyznaczamy kolej-
ne punkty z zadaniami do rozwiązania. Fabuła czy temat mają połączyć poszczególne 
punkty w logiczną całość, aby nie był to zespół oderwanych zadań, ale żeby każdora-
zowe wykonanie zadania zbliżało uczestnika do celu. Przykładowo gra 
terenowa w Muzeum Powozów Galowice, zorganizowana z okazji Nocy 
Świętojańskiej dla grupy dzieci, zawierała cztery stacje. Aby dostać się 
do kolejnej stacji, należało rozwiązać zadanie związane z obrzędami 
Nocy Świętojańskiej, którego rezultat pozwalał odgadnąć, w jakim 
kierunku należy się udać. Celem było zdobycie kwiatu paproci. Było to 
wydarzenie jednorazowe przygotowane specjalnie z tej okazji, lecz po-
dobne gry powinny być elementem stałym w ofercie muzealnej, także 
dla indywidualnych zwiedzających. Gra może być rozgrywana samo-
dzielnie przez graczy lub też zawierać postać przewodnika czy animatora, który pro-
wadzi grających. Rola animatora może być rozwiązana w różny sposób – jako dodatek 
do fabuły gry (narrator) lub jako żywy przewodnik, odgrywany przez dodatkową oso-
bę. Atrakcyjność i wiarygodność animatora podnosi jego związanie z postacią histo-
ryczną lub literacką, tematycznie przynależną do miejsca i akcji gry. Dobrym przykła-
dem może być np. postać Haliny Nelken, autorki Pamiętnika z getta w Krakowie, która 
została bohaterką spaceru edukacyjnego po krakowskim getcie, powstałego we współ-
pracy Grupy Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury i Muzeum Fabry-
ki „Emalia” Oskara Schindlera4. Bardzo popularne są obecnie gry miejskie, oparte na 
miejskich legendach, historiach zmyślonych lub bohaterach literatury, prowadzących 
graczy przez poszczególne zadania. Przewodnikiem w grze miejskiej rozgrywającej się 

4 www.muzeoblog.org
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102we Wrocławiu został komisarz Eberhard Mock, popularny bohater literacki z krymi-
nałów Marka Krajewskiego osadzonych w realiach międzywojennego Wrocławia (np. 
Koniec świata w Breslau, Śmierć w Breslau). Wspólnie z komisarzem uczestnicy poru-
szali się po wyznaczonej trasie, aby rozszyfrować tajemnicze morderstwo. Tematem 
gry może być wydarzenie historyczne, podania i legendy związane z obiektem lub 
fabuła wymyślona na potrzeby zabawy. Gra jest rywalizacją pomiędzy uczestnikami, 
na końcu więc powinna czekać nagroda za rozwiązanie zadań i osiągnięcie celu. Gry 
terenowe są dobrą metodą do szybkiego rozpoznania dość dużej przestrzeni, gdzie 
nie ma możliwości zatrzymywania się przy każdym obiekcie. Ich celem jest wyłonie-
nie szczególnie interesujących dla tematyki gry zespołów cech obiektów, wydarzeń, 
postaci i opisanie ich grą, aby uczestnik poprzez zabawę mógł poznać i łatwo przy-
swoić informacje merytoryczne, które chcemy przekazać. Forma ta dobrze sprawdza 
się np. dla grup szkolnych, które możemy podzielić na kilka rywalizujących ze sobą 
zespołów lub zorganizowanych grup młodzieży, a także większej grupy zwiedzających 
również podzielonej na mniejsze zespoły. Ważnym elementem decydującym o wyborze 
odbiorcy jest czynnik ograniczenia czasowego na wykonanie zadań i stopień trudności, 
który może wykluczyć niektóre grupy zwiedzających, np. rodziny z dziećmi lub osoby 
starsze. Można dodawać elementy integrujące graczy poszczególnych drużyn, np. jed-
nakowe koszulki, szarfy w tym samym kolorze lub zabawne nakrycia głowy. Gry tere-
nowe są raczej dynamiczną formą zwiedzania i dobrze sprawdzają się jako jednorazowe 
akcje przy większych wydarzeniach, jarmarkach i festynach.

1.2 Spacer tematyczny jako forma ścieżki edukacyjnej

Spacer tematyczny jest formą ścieżki edukacyjnej o jednym wyodrębnionym moty-
wie i temacie przewodnim. Jego elementem charakterystycznym jest ściśle określony 
motyw przewodni łączący wszystkie obiekty w nim występujące. Może być to motyw 
architektoniczny, styl architektury, techniki plastyczne, przedstawienie jednego świę-
tego i wszelkie inne dowolne aspekty, które chcemy wykorzystać do edukacji muze-
alno-kulturalnej. Może istnieć kilka spacerów tematycznych nałożonych na jedną 
ekspozycję w zależności od ilości płaszczyzn interpretacyjnych, które chcemy wyko-
rzystać. Uczestnicy nie skupiają się wówczas na całkowitej interpretacji lub oglądzie 
poszczególnych obiektów, ale zwracają przede wszystkim uwagę na dany element, 
szczegół związany z głównym tematem i jego cechy wspólne z pozostałymi obiekta-
mi spaceru. Pozwala to na wielopłaszczyznowe podejście do jednego obiektu. Spacery 
tematyczne można tworzyć i przeprowadzać zarówno w przestrzeniach zamkniętych, 
jak i otwartych. Obszar spaceru musi być zdefiniowany, a poszczególne elementy czy-
telnie oznaczone na mapie, aby uczestnik nie musiał zastanawiać się nad odcyfrowa-
niem zapisów, ale mógł skupić się na wyznaczonym temacie. Forma ta nie posiada 
elementu rywalizacji, ale orientacyjny czas przejścia powinien być określony i podany 
do wiadomości zwiedzających. Spacery pozwalają wykorzystać ekspozycje pod kątem 
zapotrzebowania na konkretne tematy edukacyjne. Spacery tematyczne mogą być do-
skonałą rozrywką dla rodzin z dziećmi i grup turystycznych. Forma ta także bardzo 
dobrze sprawdza się podczas przeprowadzania lekcji muzealnych. Przykładowe space-
ry tematyczne są bardzo dobrze opisane na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury 
(w serwisie Szlaki Małopolski www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl).



102 1031.3 Questingi jako forma ścieżki muzealnej

„Główną ideą questingu jest tworzenie różnorodnych relacji pomiędzy człowiekiem 
a przestrzenią”5, czyli rozpoznanie otaczającej przestrzeni i uzyskanie jak największej 
ilości informacji na jej temat. Questingi w przestrzeniach muzealnych mogą być jedną 
z metod wykorzystywanych w tworzeniu spacerów tematycznych, gier terenowych, 
a także gier planszowych. Podobnie jak w przypadku spacerów tematycznych rodzaj 
przestrzeni, w jakiej mogą się odbywać, nie jest ograniczony. Mogą opisywać zamknię-
tą galerię, wycinek ekspozycji lub cały obszar muzeum. Jedynym elementem, który 
zapewniają organizatorzy, to kartka papieru z naniesionymi obiektami i ciekawym 
opisem. Atrakcyjność questingów w dużej mierze zależy od ciekawie przedstawionej 
narracji. Uczestnicy, czytając opis otaczającej ich przestrzeni, muszą rozwiązać zwią-
zane z nią zagadki, często posiłkując się eksponatami czy elementami architektury 
lub ikonografii, w zależności od miejsca, w jakim gra jest rozgrywana. Dobry opis po-
winien posiadać humorystyczną, wierszowaną formę, aby był łatwy do zapamiętania 
i przyswojenia. Odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie zadania może znajdować się 
w opisie lub w otaczających uczestników obiektach, gdyż oprócz zabawy questing jest 
także formą edukacji i powinien stanowić bazę informacji dla uczestników. Questingi 
mogą być przeprowadzane w każdej grupie wiekowej, dostosowane poziomem mery-
torycznym do poziomu odbiorcy. Istotnym elementem jest bardzo dobrze oznakowana 
mapa i odpowiedni opis w atrakcyjnej formie. Jest to forma zabawy i edukacji muzeal-
nej równocześnie, która nie wymaga przewodnika i dodatkowych osób obsługujących. 
Może być także elementem lekcji muzealnej dla uczniów.

1.4 Gra planszowa jako forma edukacji muzealnej

Gra planszowa jako forma edukacji muzealnej może być wykorzystana w swojej kon-
wencjonalnej formie, tzn. z planszą, po której uczestnicy poruszają się pionkami, lub 
na większej przestrzeni, gdzie planszą gry jest podłoże, a pionkami gracze. W drugim 
przypadku obszarem gry jest ograniczona przez organizatora przestrzeń, na której 
zaznaczone są pola, po których poruszają się gracze rozwiązujący napotkane zada-
nia. Gry planszowe rozłożone na większej przestrzeni mogą być alternatywą dla zwie-
dzania muzeów na wolnym powietrzu w niesprzyjających warunkach pogodowych 
i chłodniejszych porach roku. Bardzo dobrze są odbierane przez młodsze dzieci, które 
wymagają więcej ruchu i jak najwięcej elementów dynamicznych podczas zajęć edu-
kacyjnych. Starsze dzieci i osoby dorosłe można zainteresować grą planszową opartą 
na ekspozycji muzealnej i rozgrywającą się na mapie – terenie muzeum na wolnym 
powietrzu. Odwiedzający mogą taką grę zakupić i korzystać z niej wielokrotnie. Ser-
wisem pomocnym przy tworzeniu takich gier jest www.polskiegryplanszowe.pl, który 
stworzył kilka bardzo interesujących gier dla całych rodzin opartych na kulturze pol-
skiej i dziedzictwie narodowym. Gry planszowe można wykorzystać do każdej grupy 
wiekowej, a także dla wycieczek szkolnych jako dodatkowy element edukacji. 

5 http://muzeoblog.org/2009/07/07/questing-spacerkiem-przez-dziedzictwo (autor Piotr 
Idziak)



1042. Tworzenie ścieżek edukacyjnych

W zależności od możliwości terenowych placówki muzealnej, specyfiki ekspozycji i wy-
branej formy rozwiązań możemy wykorzystać opisane powyżej typy form edukacji do 
stworzenia atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej, czyli innowacyjnej formy zwiedzania. Stwa-
rza ona szansę na bardziej bezpośredni kontakt widza z eksponatami, z których trzeba 
wydobyć niezbędne do rozwiązania zadań informacje. Formy te nie pozwalają na bierne 
zwiedzanie, ale zmuszają do interakcji i czynnego uczestnictwa. Obecnie zwiedzający 
muzea oczekują czegoś więcej niż estetycznych przeżyć. Ciekawie zaprojektowana eks-
pozycja musi także zapewniać odpowiednio atrakcyjny przekaz. Ścieżki edukacyjne prze-
prowadzają widza przez ekspozycje, wytyczając pewien szlak informacyjny i podążając 
za jedną ideą, podają dane w łatwej do zapamiętania, zabawnej i atrakcyjnej formie.

Przy tworzeniu ścieżki edukacyjnej należy zastanowić się, jakimi warunkami fizyczny-
mi i możliwościami interpretacyjnymi dysponujemy, aby ścieżka była ciekawa, bogata 
w informacje i mogła być przeprowadzona na danym terenie. 

O wyborze danej formy decyduje grupa odbiorców, do której ścieżka będzie kierowa-
na. Możemy tworzyć ścieżki tematyczne z myślą o grupach turystycznych, rodzinach 
z dziećmi, indywidualnych zwiedzających. Ale zajęcia w formie gry terenowej można 
także przeprowadzać podczas lekcji muzealnych z dziećmi i młodzieżą szkolną lub inny-
mi grupami odwiedzającymi muzea. Odpowiednio skonstruowana i dostosowana do po-
ziomu zwiedzających ścieżka zastępuje tradycyjny informator i narzuca odwiedzającym 
dynamiczną konwencję zwiedzania. Powinna angażować całą rodzinę 
lub grupę, dlatego ważne jest, aby na samym początku zdefiniować od-
biorcę w celu ustalenia, czy ścieżka w danej formie będzie odpowiednia. 
Każda z potencjalnych grup odbiorców charakteryzuje się innymi moż-
liwościami percepcyjnymi, które na samym początku należy uwzględ-
nić. Dla każdej grupy należy dokładnie określić możliwości, jakimi 
dysponuje, co pozwoli nam na wykorzystanie odpowiednich metod, 
z których będziemy korzystać przy tworzeniu zadań. Zadania powinny 
być skonstruowane tak, aby maksymalnie integrowały zespół lub rodzi-
nę biorącą udział. Oprócz celu poznawczego i edukacyjnego takich form 
zwiedzania, dodatkowym atutem jest współpraca w grupie z równym 
współudziałem wszystkich członów. Zadania układane z myślą o rodzi-
nach z dziećmi powinny być przemyślane pod kątem możliwości współpracy wszyst-
kich członków rodziny. Elementy, które mogą sprawiać trudności dzieciom, warto łączyć 
z elementami, z którymi nie mogą sobie poradzić rodzice, a w ten sposób obie grupy, 
tzn. dzieci i rodzice muszą sobie pomagać i nie mogą rozwiązywać zadań bez współpracy. 
Przykładowe rozwiązania pomocne przy tworzeniu zadań dla rodzin z dziećmi:

Umieszczanie przedmiotów wysoko, aby rodzice musieli po nie sięgnąć – dziecko •	
musi wykorzystać rodzica do odnalezienia ukrytego przedmiotu.
Wykorzystywanie do zadań pojemników z bardzo małymi otworami lub w nie-•	
wielkich miejscach, do których mogą dostać się tylko dzieci – rodzice muszą zaan-
gażować dziecko do współpracy.

Klasyczne zwiedzanie 
z przewodnikiem, 
pozbawione interakcji 
i nastawione na 
jednokierunkowy 
odbiór pewnej 
dawki informacji, 
nie spełnia już 
oczekiwań odbiorców 
muzealnych.



104 105Można łączyć poziom zadań przeznaczonych dla rodziców z zadaniami przeznaczony-
mi dla dzieci, aby pewną część pracy musiał wykonać rodzic, a pewną część dziecko. 
Takie synkretyczne formy nie pozwalają na dekoncentrację i utrzymują wszystkich 
uczestników w gotowości do gry, pobudzając także zaangażowanie. 

Konstruując zadania do gry przeznaczonej dla grup szkolnych, należy zwracać uwagę 
na poziom i wiek uczestników oraz ich możliwości intelektualne i fizyczne. Aby osią-
gnąć pełną współpracę w obrębie grupy, warto układać zadania wymagające udziału 
wielu osób i angażujące jak największą ilość zainteresowanych. 

W obu przypadkach – i rodzin z dziećmi, i grup szkolnych – można wprowadzić ele-
ment współzawodnictwa: która z grup uczestniczących w zwiedzaniu szybciej rozwiąże 
wszystkie zadania i pierwsza zakończy grę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepro-
wadzenie całego przedsięwzięcia na czas może spowodować zwiększenie koncentracji 
uczestników na jak najszybszym rozwiązywaniu poszczególnych zadań i przynieść sto-
sunkowo niewielkie korzyści edukacyjne z informacji merytorycznych w nich zawar-
tych. W przypadkach uczestnictwa kilku znających się grup element współzawodnic-
twa i tak zazwyczaj pojawia się samoistnie. 

Po zdefiniowaniu odbiorców i wstępnym wyborze lub określeniu metod, jakie będziemy 
stosować przy układaniu zadań, należy określić i wyznaczyć obszar, przez który będzie pro-
wadziła ścieżka. Muzea typu skansenowskiego stanowią idealne miejsce, ponieważ często 
dysponują bardzo dużą powierzchnią, co daje wiele możliwości do wyboru. Zróżnicowa-
ne ukształtowanie terenu dodatkowo uatrakcyjnia zabawę. W momencie 
wyboru i ograniczenia obszaru trzeba zastanowić się nad czasem, który 
zwiedzający mogą przeznaczyć, aby nie był zbyt długi i nie powodował 
znudzenia, ale także aby nie był zbyt krótki i nie pozostawiał uczucia 
rozczarowania. Można oczywiście skonstruować grę wieloetapową, co 
dodatkowo dostarczy pretekstu do kolejnych odwiedzin i wzięcia udzia-
łu w następnym etapie. Skanseny ze względu na stosunkowo dużą, lecz 
jednak ograniczoną przestrzeń bardzo dobrze nadają się do tworzenia 
gier terenowych. Podobną formę można wykorzystać w muzeach o cha-
rakterze zamkniętym, dostosowując się do ograniczonej przestrzeni i zmieniając charakter 
zadań. Teren, na którym będzie prowadzona ścieżka, powinien być naniesiony na mapę ze 
wszystkimi detalami. Przy tworzeniu mapy warto wykorzystać duże arkusze papieru, na 
których można umieszczać wszystkie potencjalne informacje i elementy do wykorzystania, 
co pozwoli nam później na lepszą selekcję i dobrze uwidoczni trasę, którą chcemy zapropo-
nować. Mapa, którą tworzymy, wybierając zasięg ścieżki, powinna być czytelna z dokładnie 
oznaczonymi elementami istotnymi dla zabawy, ale także z uwzględnieniem pozostałych 
elementów znajdujących się w otaczającej przestrzeni, aby ułatwić zlokalizowanie zadań. 

Kolejnym krokiem jest wybór tematu ścieżki edukacyjnej, a do tego jest niezbędne zgro-
madzenie danych, za pomocą których będziemy tworzyć ścieżkę. Temat, który wybierze-
my na początku, w toku tworzenia może ulec modyfikacjom ze względu na np. niewy-
starczającą ilość danych lub eksponatów potrzebnych do jego przedstawienia. Wszystkie 
zebrane dane umieszczamy na roboczej wersji mapy, co daje nam dobry ogląd całości 

Przy tworzeniu 
ścieżek edukacyjnych 
dla rodzin 
z dziećmi ważne 
jest wyzyskanie 
współpracy między 
dziećmi i opiekunami.



106projektu. Do poszukiwań i gromadzenia informacji warto zaprosić osoby niezwiązane 
z muzeum lub miejscem, w którym chcemy działać, aby spojrzały na otoczenie w od-
mienny od naszego sposób. Np. dla młodzieży szkolnej zupełnie inne przedmioty mogą 
okazać się atrakcyjne i stanowić dobry podkład do tworzenia ścieżki niż dla nas. Warto 
zaprosić do współpracy osoby z grupy wiekowej, dla której będzie przeznaczona oferta 
edukacyjna, ponieważ mogą nam one pomóc zwrócić uwagę na elementy interesujące 
dla danego przedziału wiekowego. Im więcej danych zgromadzimy, tym większe mamy 
możliwości w wyborze tematu do ścieżki edukacyjnej. Do naszego przedsięwzięcia moż-
na zaprosić grupy lub osoby związane z lokalną społecznością. Będzie to działanie spa-
jające mieszkańców z daną placówką lub miejscem i integrujące społeczność, a dla nas 
dodatkowa bardzo inspirująca pomoc. Mogą to być np. grupy harcerzy działające na da-
nym terenie, grupy rekonstrukcyjne, grupy seniorów lub wolontariusze. 

Po zebraniu odpowiedniej ilości materiału i analizie można zacząć konkretyzować mo-
tyw przewodni – temat, który chcemy zaprezentować. Należy pamiętać o odbiorcy, do 
którego będzie skierowany, aby poziom merytoryczny, tematyka oraz metody, jakimi 
będziemy się posługiwać, były odpowiednie i atrakcyjne dla danej grupy. 

Atrakcyjność zadań to jeden z decydujących elementów popularności ścieżki. Zadania 
nie powinny być zbyt trudne, aby nie zniechęcać uczestników i aby mogli sobie z nimi 
poradzić samodzielnie. Ale nie powinny być także za łatwe, aby uczestnicy odczuwali 
jednak satysfakcję ze zwycięstwa. W grach terenowych i planszowych formy zadań 
powinny być zróżnicowane i raczej niepowtarzalne, gdyż zróżnicowanie stanowi też 
o atrakcyjności gry. 

W questingach zadania często wplecione są w wierszowaną fabułę i polegają na uzupeł-
nieniu brakujących liter lub wstawieniu wyrazów. Sama fabuła, prawdziwa lub wymy-
ślona, dostarcza informacji merytorycznych. Ważne jest, aby fabuła była przedstawiona 
ciekawie z elementami humorystycznymi. Przy spacerach tematycznych, podobnie jak 
przy questingach, należy zwrócić uwagę na interesujące przedstawienie informacji me-
rytorycznej.

Przykładowe formy zadań, jakie można wykorzystać podczas tworzenia ścieżek edu-
kacyjnych to: rebusy, uzupełnianie brakujących liter, wyrazów, składanie puzzli z fo-
tografii danego elementu lub przedmiotu, łączenie elementów, rozwiązywanie zaga-
dek, znajdowanie przedmiotów, wyszukiwanie szczegółów w architekturze, zadania 
matematyczne, krzyżówki. Zadania powinny być opatrzone odpowiednim opisem, 
aby stanowiły bazę merytoryczną. Należy pamiętać, że oprócz zabawy jest to przede 
wszystkim forma edukacji.

Istotne jest odpowiednie rozpropagowanie tej formy zwiedzania jako nowego „pro-
duktu” muzeum. Nie powinno zabraknąć informacji o nowościach w muzealnych ma-
teriałach marketingowych, a także na stronie internetowej muzeum. Można również 
zorganizować prezentację połączoną z konferencją prasową dla dziennikarzy, nie za-
pominając o lokalnej prasie i portalach internetowych związanych z kulturą. O powo-
dzeniu decyduje w pewnej mierze także dostępność materiałów pomocniczych, np. do 



106 107pobrania ze strony internetowej lub do nabycia na miejscu w muzeum. Materiały takie 
mogą być wydane w formie książeczek z atrakcyjną oprawą graficzną lub dostępne 
na stronie internetowej instytucji, aby każdy uczestnik mógł je pobrać i wydrukować. 
Warto umieszczać przy przewodnikach gier, kartach z zadaniami lub mapach dodatko-
we słowniczki i wytłumaczenie trudnych pojęć i wyrazów (z tyłu lub na marginesach 
kart), aby uczestnik nie musiał szukać dodatkowych informacji w innych źródłach. 
Na potrzeby lekcji muzealnych warto zamieszczać na stronie internetowej tzw. ma-
teriały pre-visit i post-visit, czyli informatory z materiałami merytorycznymi dla na-
uczycieli, z którymi powinni się zapoznać przed wizytą w muzeum i lub dzięki którym 
mogą podsumować wizytę. Zapoznanie się z tematem przez nauczycieli i opiekunów 
grup w zakresie merytorycznym powoduje ich większe zaangażowanie podczas zajęć 
z uczniami w muzeach, a także możliwość wykorzystania informacji, które uczniowie 
uzyskali i utrwalenia ich.

Ponieważ każda z opisywanych form ścieżki edukacyjnej jest w mniejszym lub więk-
szym stopniu rozgrywką, na końcu powinna zawsze zawierać element motywujący, 
czyli nagrodę. Może być to drobiazg w postaci naklejki, karty pocztowej, koszulki lub 
plakietki, ale jego obecność znacznie wzmacnia motywację i dostarcza satysfakcji po 
dobrze wykonanym zadaniu.

Podczas seminarium Muzeum Otwarte na Edukację powstał wstępny projekt ścież-
ki edukacyjnej po Parku Etnograficznym w Tokarni w formie spaceru tematycznego. 
W skład grupy opracowującej ścieżkę edukacyjną dla rodzin z dziećmi weszli pracow-
nicy muzeów na wolnym powietrzu, w większości pracownicy działów edukacji swoich 
placówek. Pierwsze dwa dni seminarium były poświęcone analizie projektów i ścieżek 
edukacyjnych powstałych przy udziale MIK-u, głównie na terenie Małopolski, takich 
jak: gry terenowe realizowane w ramach projektu „Pierścień św. Kingi”, gra terenowa 
„Olkusz2”, gra terenowa na Zamku Lipowiec „Tajemnice Zamkowej Wieży” czy spacer 
tematyczny po krakowskim getcie oparty na pamiętnikach żyjących tam osób. Ostat-
niego dnia seminarium odbyły się warsztaty praktyczne, w czasie których uczestnicy 
stworzyli ścieżkę edukacyjną dla skansenu w Tokarni na podstawie informacji uzy-
skanych podczas wcześniejszych zajęć. Ponieważ żaden z członków zespołu nie był 
pracownikiem skansenu w Tokarni i nie posiadaliśmy zaplecza merytorycznego do-
tyczącego zbiorów muzeów, stanowiło to dodatkowy stopień trudności. Pierwszym 
krokiem był spacer po skansenie i zebranie danych, czyli wyodrębnienie wszelkich 
elementów, obiektów i szczegółów, które wzbudziły nasze zainteresowanie. Istotnym 
czynnikiem była koordynacja ze strony trenerki Karoliny Fidyk, która pomagała odpo-
wiednio ukierunkowywać nasze działania. Szybko został wyodrębniony temat „Róż-
ne zwierzęta w skansenie”. Ważne było dopasowanie go do zróżnicownego poziomu 
odbiorców, ponieważ pracowaliśmy nad ofertą dla rodzin z dziećmi. Okazało się, że 
dla wielu elementów architektonicznych, narzędzi, budynków występujących w skan-
senie używa się nazw zwierząt, stąd pomysł na temat zajęć. Zadania dla zwiedzają-
cych polegały głównie na odszukaniu owych zwierząt, ich wizerunków lub odgadnięciu 
nazw. Aby spacer był zróżnicowany, spośród wielu obiektów skansenu w Tokarni wy-
braliśmy elementy dosłownie przedstawiające zwierzęta (wyrzeźbiony ptak na gan-
ku organistówki), przedmioty z przedstawieniem zwierząt (stare tablice reklamowe 



108z wykorzystaniem motywu lisa, koguta i jelenia), przedmioty codziennego użytku 
i ozdoby, w których nazwie ukryło się zwierzę (żuraw studzienny, pająki – ozdoby pod-
sufitowe, koźlak – wiatrak) i zwierzęta widoczne w swojej postaci (wypchana głowa 
łosia – trofeum myśliwskie). Po naniesieniu na mapę lokalizacji obiektów można było 
opracować trasę wiodącą od jednego zadania do kolejnego. Pracując nad ułożeniem 
zadań, musieliśmy pamiętać, aby metody przez nas zastosowane były jak najbardziej 
zróżnicowane. Wykorzystaliśmy rebusy, uzupełnianie brakujących liter, układanie 
puzzli ze zdjęcia przedstawiającego motyw zwierzęcia, odgadywanie zagadki. Ozna-
czone litery z odgadniętych zadań na końcu układały się w rozwiązanie zagadki. Kolej-
nym etapem powinno być kilkukrotne przetestowanie spaceru, jednak z powodu ogra-
niczenia czasowego naszymi testerami byli od razu potencjalni odbiorcy, czyli rodziny 
z dziećmi, które zgodziły się na udział w projekcie. Każdy zespół otrzymał wydruko-
wane karty z zadaniami i mapkę skansenu z wyraźnie oznaczonymi obiektami. Nasza 
ścieżka byłą tworzona z myślą o samodzielnym zwiedzaniu, bez udziału koordynatora, 
ponieważ jednak pierwsi uczestnicy byli testerami, każdy zespół znajdował się pod 
opieką jednego z członków zespołu tworzącego ścieżkę. Zwiedzanie i rozwiązywanie 
zadań przebiegło bardzo sprawnie, nie wymagało żadnej pomocy ze strony koordyna-
torów i wszystkie zespoły odnalazły ostatni obiekt, w którym czekała na nich w nagro-
dę podkowa, tematycznie związana z grą. 

Pod koniec poprosiliśmy naszych testerów o wypełnienie krótkich ankiet dotyczących 
przebiegu gry, trudności zadań, jasności opisów i map oraz zmian, jakie by wprowa-
dzili. Przeważała opinia, że ścieżka była za krótka i zwiedzający chcieliby mieć więcej 
zadań do rozwiązania, co było dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, świadczącym 
o tym, iż tego rodzaju formy odpowiadają odwiedzającym i wprowadzają miłe urozma-
icenie. Kilka uwag dotyczyło jednego, ewidentnie przez nas przeoczonego błędu mery-
torycznego, co potwierdza, jak ważne jest wielokrotne przetestowanie projektu przed 
udostępnieniem go do realizacji, aby wyeliminować wszelkie niedopatrzenia. General-
nie opinie były bardzo pozytywne i wszyscy wyrażali chęć uczestnictwa w podobnych 
przedsięwzięciach w przyszłości. 

Bardzo ważnym elementem końcowym jest testowanie projektów. Podkreślam to wie-
lokrotnie, ponieważ dopiero osoba nieuczestnicząca w tworzeniu ścieżki, bez podłoża 
merytorycznego może nam uzmysłowić potencjalne trudności wynikające np. ze złego 
oznaczenia na mapie, niezrozumiałego sformułowania zadań lub braku powiązania 
niektórych elementów. Przy testowaniu koordynatorzy powinni obserwować przebieg 
rozwiązywania zadań, ale nie powinni się angażować i naprowadzać osób testujących, 
ponieważ może to spowodować przeoczenie błędnych i nieczytelnych dla odbiorcy 
wskazówek. 

Ponieważ nie zawsze w placówkach muzealnych mamy do dyspozycji zespół osób do 
opracowania ścieżek edukacyjnych, można do współpracy zaprosić pracowników in-
nych działów muzeów lub osoby niezwiązane z placówką, np. grupy harcerzy, grupy 
rekonstrukcyjne, klasy szkolne. Duże zróżnicowanie wiedzy i wieku osób współtwo-
rzących grę może dodatkowo ją uatrakcyjnić poprzez odmienne spojrzenie i doświad-
czenie w odbiorze. 



108 109Podczas seminarium staraliśmy się zdefiniować oczekiwania m.in. rodzin z dziećmi 
jako jednego z typów odbiorców. Zastanawialiśmy się, jaka forma i jakie metody mogą 
być dla nich atrakcyjne i skłonić od częstszego odwiedzania muzeów. Braliśmy pod 
uwagę bardzo zróżnicowaną percepcję otoczenia przez dzieci i ich rodziców. Dorośli 
przeważnie zaczynają zwiedzanie od czytania opisów obiektów, zwracając uwagę na 
ogólne wrażenia, natomiast dzieci skupiają się na szczegółach, które z im tylko wia-
domych powodów przykuwają ich uwagę, zwiedzają bardzo dynamicznie i wybiórczo. 
Aby rodzinna wizyta w muzeum zakończyła się zadowoleniem wszystkich jej uczestni-
ków, a nie frustracją wynikającą z różnicy poziomów odbioru i chęci jak najszybszego 
zakończenia zwiedzania wystawy, należy zaproponować taki system zwiedzania, który 
będzie satysfakcjonował zarówno dzieci, jak i rodziców – tak, aby każdy czerpał wia-
domości interesujące dla siebie w ciekawy, niebanalny sposób. Dodatkowo, aby czas 
w muzeum rodzice z dziećmi spędzili wspólnie, nasze propozycje powinny angażować 
całą rodzinę i motywować ją do współpracy i dzielenia się umiejętnościami. 

Po analizie metod wypracowanego przez nas projektu daje się zauważyć, iż po odpo-
wiednim dopasowaniu go do grupy wiekowej oraz uzupełnieniu o więcej informacji 
merytorycznych, może być także interesującą formą lekcji muzealnej dla uczniów 
i stanowić alternatywę dla statycznego wykładu. Forma zwiedzania, gdzie uczeń musi 
wciąż reagować, mieć skupioną uwagę i rozwiązywać stawiane przed nim zadania, 
nie pozwala na rozproszenie się grupy, utratę koncentracji i bierne uczestnictwo. Co 
więcej, wypełnione przez uczniów karty mogą podczas lekcji w szkole stanowić mate-
riał uzupełniający do zajęć, i być podkładem merytorycznym dla dzieci i ich rodziców 
w domu.

Wszystkie przedstawione powyżej formy ścieżek edukacyjnych można zastosować dla 
różnych grup turystycznych i osób indywidualnych odwiedzających placówki muzeal-
ne. Są to metody dynamiczne, wymagające interakcji, podające wiadomości meryto-
ryczne w ciekawej, zróżnicowanej formie. 

Ciekawe linki:

www.biblioteka.pulawy.pl („Czartoryscy kamieniem milowym Puław” – quest)
www.questing.pl
www.gryterenowe.edu.pl/
www.muzeoblog.org/dynamika-ekspozycji/ 
www.brussels.be/artdet.cfm/5291
www.polskiegryplanszowe.pl
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Obecnie edukacja muzealna jest wyzwaniem dla pracowników muzeów, podobnie jak 
oświata stanowi wyzwanie w obliczu przemian współczesnej ponowoczesnej rzeczywi-
stości. Działania muzeum w obszarze edukacji wynikają z dwóch zasadniczych przesła-
nek: zapoznania z zabytkiem oraz przygotowania przyszłych odbiorców kultury. Jak 
zachęcić współczesnego młodego adepta kultury do odwiedzenia muzeum, jak wygrać 
walkę z kulturą masową i jak zaprezentować treści tradycyjne w sposób nowoczesny? 
Na takie i podobne pytania próbują znaleźć odpowiedź pracownicy muzealni i edukato-
rzy, o czym świadczy fakt coraz częściej organizowanych seminariów, zajęć warsztato-
wych i konferencji. Wzajemne inspiracje są niezwykle ważnym i cennym fundamentem 
konstruowanej i kreowanej obecnie edukacji muzealnej. 

Współczesne przemiany kulturowe, społeczne i gospodarcze determinują potrzebę 
weryfikacji założeń pedagogicznych oraz działalności muzealnej. Zmiany w komuni-
kacji społecznej wymagają wprowadzenia coraz bardziej zróżnicowanych form prze-
kazu. W ostatnich latach obserwujemy również coraz prężniejszy rozwój muzeów 
w zakresie edukacji, czego dowodem są coraz bardziej zróżnicowane formy zajęć, lek-
cji i warsztatów muzealnych. 

Na potrzebę podejmowania działań oświatowych w skansenie zwróciła uwagę już Ma-
ria Znamierowska-Prüfferowa, która w 1934 r., opisując projekt założenia muzeum 
na wolnym powietrzu w Wilnie, zaproponowała prowadzenie pokazów „starych tech-
nik obróbki drewna, kory, łubu, włókna w postaci tkania samodziałów i pasków wraz 
z uwzględnieniem farbiarstwa zwłaszcza roślinnego, słomy, w postaci tkanych chodni-
ków i mat oraz charakterystycznych naczyń spiralnych plecionych ze słomy za pomocą 
kości. Obróbka wici w postaci rodzimych wytworów koszykarskich (sitowie, łoza, ko-
rzenie itp.), obróbka rogu, skór, gliny w postaci pierwotnego ośrodka garncarskiego.”1 
Proponowany skansen planowano związać z działalnością Muzeum Etnograficznego, 
w którego budynku miały być prowadzone prace naukowe, gromadzenie i konserwo-

1 M. Znamierowska-Prüfferowa, Muzeum na wolnym powietrzu w Wilnie, Wilno 1934, s. 10. 



116wanie obiektów kultury zabytkowej oraz działania oświatowe poprzez organizowanie 
wystaw, pokazów i wykładów.2

Propagowana przez Znamierowską idea powołania w Muzeum Etnograficznym pra-
cowni konserwatorskiej, archiwum oraz kina i sali wykładowej zaczęła być realizowa-
na dopiero po wojnie. Rozwój działalności oświatowej w przestrzeni muzealnej upo-
wszechnił się w latach 60., gdy muzea zaczęto postrzegać jako jedną z form oświaty 
pozaszkolnej realizującą cele wychowawcze i kształcące wobec społeczeństwa. Zaczęto 
organizować zróżnicowane formy działań edukacyjnych i podjęto próbę 
stworzenia podstaw teoretycznych pedagogiki muzealnej, która koncen-
trowała się głównie wokół działalności muzeów historycznych, archeolo-
gicznych, sztuki i przyrodniczych3. Dostrzegano szczególną rolę muzeum 
jako ,,sojusznika szkoły w realizacji jej zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych” wyznaczonych przez ideologię socjalistyczną.4 

Edukacja muzealna, która jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznych 
form aktywności kulturalnej, a według Doroty Folgi-Januszewskiej najlepiej realizo-
wanym działaniem muzealnym5, pretenduje nawet do miana dyscypliny naukowej. 
Jednak samostanowienie dyscypliny naukowej jest możliwe dopiero, gdy spośród 
nauk wyróżnia się ona własnym celem, przedmiotem badań, terminologią, metodo-
logią, reprezentacją instytucjonalną oraz obszarem wymiany doświadczeń6. Pomimo 
zróżnicowanych działań edukacyjnych i prób ugruntowania teoretycznego pedagogiki 
muzealnej, które podejmowano w XX w., edukacja muzealna nie wykształciła jeszcze 
ani swoich metod, ani narzędzi, w związku z czym nie może być jeszcze uznawana za 
pełnoprawną dyscyplinę naukową.

Celem artykułu jest ukazanie miejsca i znaczenia edukacji muzealnej 
w obszarze nauk o wychowaniu poprzez przedstawienie związków 
pomiędzy edukacją muzealną a pedagogiką oraz scharakteryzowanie 
współczesnych funkcji i zadań skansenów w obszarze oświatowym. 

Edukacyjne cele działalności muzeum

Cele współczesnego muzeum wynikają z zapisu prawnego Ustawy z dn. 21 listopa-
da 1996 r. o muzeach, według której do działalności muzealnej należy gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości oraz infor-

2 Ibidem, s. 10.
3 W latach 70. zrzeszeni w Grupie Problemowej ,,Pedagogika muzealna” (m.in. Jerzy 

Ziemowit Mikołajtis, Antoni Kunysz, Jadwiga Urszula Berezowska-Bezwińska, Jan Adam 
Gładysz, Tadeusz Gołaszewski, Jerzy Mikułowski-Pomorski) odpowiadali za tworzenie 
teoretycznych zrębów i praktycznych wytycznych pedagogiki muzealnej.

4 J. Olesiak, P. Unger, Muzeum sojusznikiem szkoły w realizacji jej zadań dydaktyczno-wycho-
wawczych, w: Muzea w procesie wychowania młodzieży, Warszawa 1977.

5 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008, „Muzealnictwo” 50/2009, s. 27.
6 A. Podsiad (red.), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983, s. 235–236.

Czym tak naprawdę 
jest edukacja muzealna 
i jaką rolę odgrywa 
w procesie kształcenia?

Jak zachęcić 
współczesnego 
młodego człowieka do 
odwiedzenia muzeum 
i sprawić, by dobrze się 
w nim czuł?



116 117mowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie pod-
stawowych wartości historii, nauk kultury polskiej, światowej oraz kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania 
ze zgromadzonych zbiorów.7 Realizacja celów działalności muzealnej 
wynika również z nadrzędnych wytycznych Międzynarodowej Rady 
Muzeów UNESCO (International Council of Museums – ICOM), gdzie 
jako jedno z zadań dzisiejszego muzeum wskazano prowadzenie dzia-
łań edukacyjnych8. 

Współczesne zadania muzeum:

gromadzenie zabytków,•	
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,•	
przechowywanie gromadzonych zabytków oraz magazynowanie ich w sposób do-•	
stępny do celów naukowych, 
zabezpieczanie i konserwacja muzealiów, zabytków oraz innych nieruchomych •	
obiektów kultury materialnej i przyrody,
organizowanie badań i ekspedycji naukowych,•	
urządzanie wystaw,•	
prowadzenie działalności edukacyjnej,•	
udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,•	
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,•	
prowadzenie działalności wydawniczej.•	
Źródło: opracowanie własne w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach oraz 

Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach, w: Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 

poz. 24 zm. Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r., 

Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565; Dz.U. z 2007 r., Nr 136, poz. 956.

Spośród wszystkich 10 celów i zadań muzeum połowa odnosi się do typowej działal-
ności upowszechniająco-edukacyjnej. Tym samym pokazuje to kierunek działalności 
muzeum i zaakcentowanie tego, co jest istotą jego działalności. Współczesne potrzeby 
zdeterminowały w znacznej mierze działania muzeów i ukierunkowały je na obszar 
działalności edukacyjnej. Nie oznacza to jednak, że jedyną funkcją muzeów powinna 
być edukacja, gdyż byłoby to podważeniem ich tożsamości wynikającej z tradycji samej 
instytucji muzealnej. Edukacja muzealna nie ma również uzasadnienia, gdyby zadania 
związane z gromadzeniem, konserwacją i opracowaniem naukowym nie były reali-
zowane. Edukacja muzealna funkcjonuje poprzez związek pomiędzy funkcją dydak-
tyczno-wychowawczą (udostępnianie) a pozostałymi funkcjami muzeum. W wyniku 
gromadzenia powstają zbiory, które poprzez opracowania naukowe zostają przewar-
tościowane i stanowią podstawę działań edukacyjnych.

7 Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24.
8 Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24, art. 2.

Muzeum gromadzi 
i kataloguje, konser-
wuje i bada, ale także 
udostępnia, upo-
wszechnia i edukuje!



118Takie określenia jak: informowanie, upowszechnianie, kształtowanie czy 
udostępnianie są fundamentalnymi zwrotami w definicjach edukacyjnych i pod-
stawowymi pojęciami w pedagogice, której nadrzędnym zadaniem jest „ogół od-
działywań międzygeneracyjnych służących formowaniu całokształtu zdolności 
życiowych człowieka (fizycznych, poznawczych, estetycznych, moralnych, religij-
nych) czyniących z niego istotę dojrzałą świadomie realizującą się ,«zadomowioną» 
w danej kulturze, zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji”.9 

Najsilniejszy związek teoretyczny można zauważyć pomiędzy edukacją muzealną 
a pedagogiką kultury, której przedmiotem zainteresowań jest proces kształcenia 
oparty na spotkaniu jednostki z dobrami kultury, co prowadzi do interioryzacji 
prezentowanych w nich wartości i w efekcie zmierza do przygotowania ludzi do 
aktywnego, twórczego udziału w życiu kulturalnym10. Poszukiwanie wspólnych 
płaszczyzn pomiędzy pedagogiką kultury a edukacyjną działalnością w muzeach 
może ugruntować pozycję edukacji muzealnej jako praktyki pedagogicznej realizu-
jącej założenia pedagogiki kultury i edukacji kulturowej dziecka. 

Współczesny rozwój muzealnictwa i udostępnianie zbiorów pozwala klasyfikować 
muzeum jako placówkę wpisującą się w formy oświaty pozaszkolnej. Muzea, po-
dobnie jak instytucje kulturalno-oświatowe współpracujące ze szkołą, mają wspól-
ny cel, jakim jest przekaz wiedzy i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. 
Działania edukacyjne w muzeach obejmują wszystkie grupy wiekowe. Najczęściej 
z ofert korzysta młodzież szkolna, dlatego też naturalnym stało się łączenie edu-
kacji w muzeum z działalnością szkolną. Zmierzanie w kierunku kształtowania 
społeczeństwa wiedzy wymaga powiązania szkoły z życiem, rozwojem społecz-
nym, demokratyzacją oświaty, podniesieniem efektywności kształcenia i realiza-
cji idei uczenia się permanentnego. Współczesne tendencje edukacyjne oparte na 
potrzebie przekształcenia się szkoły pamięci encyklopedycznej w szkołę intelektu 
i praktycznego dziania wydają się być inspiracją w edukacji muzealnej. 

Wspólne i nadrzędne cele edukacji muzealnej to przekazywanie wiedzy i warto-
ści dziedzictwa kulturowego oraz przygotowywanie świadomego, reflek-
syjnego i krytycznego uczestnika i twórcy kultury. Każde jednak muzeum, 
uwzględniając swoje zbiory, położenie terytorialne i potrzeby społeczności lokal-
nych, powinno wypracowywać własne szczegółowe cele edukacji muzealnej. 

Specyficzny charakter edukacji muzealnej realizuje się w przestrzeni skansenu, 
który tworzą zespoły celowo powiązanych ze sobą zabytkowych obiektów, prze-
niesionych lub znajdujących się w danym regionie. Muzea na wolnym powietrzu 

9 B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, PWN Leksykon, Warszawa 2000, s. 54.
10 J. Gajda (red.), Humanistyczno- antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje 

dla teorii i praktyki, Kraków 2009; tenże, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006; W. Bo-
browicz, (red.), Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią i praktyką, Lublin 2009; J. Torowska, 
Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego: aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2008. 



118 119w większości powstały w latach 70. ubiegłego wieku w celu ochrony niszczejących 
zabytków kultury ludowej, gdy uświadomiono sobie nieodwracalność procesu urba-
nizacyjnego wsi.11 Treści muzealne doskonale realizują ideę regionalizmu, które-
go celem jest kształtowanie etycznego stosunku do małej ojczyzny, wydobywanie 
w procesie edukacyjnym i wychowawczym wartości, jakie tkwią w przyrodniczym, 
kulturowym i społecznym otoczeniu człowieka. Według założeń programowych 
MEN celem edukacji regionalnej jest „kształtowanie poczucia wła-
snej tożsamości nie jako postawy separacji, ale jako fundamentu 
tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na plura-
lizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie.”12 Edukacja regio-
nalna jest środkiem zaradczym przeciwko „źle pojętej globalizacji, 
uniformizmowi i dezorganizacji życia społecznego.”13 Regionalizm 
w praktyce edukacyjnej stanowi proces budzenia potrzeb i kształtowania umie-
jętności dostrzegania i odkrywania wartości tkwiących w otaczającej jednostkę 
przestrzeni w różnych okresach jej życia w zależności od stopnia zakorzenienia się 
w niej.14 Działania edukacyjne w skansenach zmierzają do poznania najbliższego 
środowiska i specyfiki regionu; rozwijania wartości rodzinnych związanych z war-
tościami kulturowymi wspólnoty lokalnej; rozwijania postaw patriotycznych zwią-
zanych z tożsamością kultury regionalnej; rozwijania wiedzy o kulturze własnego 
regionu i jej związkach z kulturą narodową. Na realizację założeń edukacji muze-
alnej wpływają poszczególne lekcje i zajęcia realizowane w skansenie i skierowane 
do różnych grup odbiorców. 

Edukacyjne funkcje skansenu

Uwzględniając współczesne potrzeby odbiorcy i wykorzystując specyfikę działań 
oraz treść muzealną, jaką stanowią zbiory kultury ludowej danego regionu, można 
zaproponować kilka istotnych zadań i funkcji skansenu. Funkcje edukacji muzealnej 
wynikają z zadań edukacyjnych oraz społecznych i skupiają się wokół przekazywania 
wiedzy, kształcenia, integracji wiedzy, wychowania i organizacji czasu wolnego. Edu-
kacja w skansenie oparta jest na wartościach naukowych, społecznych, moralnych 
i estetycznie wynikających ze treści i zbiorów muzealnych.

11 Najstarsze muzea na wolnym powietrzu powstały we Wdzydzach (1906), w Nowogrodzie 
Łomżyńskim (1919), w Zubrzycy Górnej (1957), w Sanoku (1958). 

12  Założenia programowe MEN, Dziedzictwo kulturowe w regionie, Warszawa 1995, M. T. 
Michalewska (red.), Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki, Kraków 1999; K. Denek, 
B. Dymara, W. Korzeniowska, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009; P. 
Petrykowski, Edukacja regionalna: problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003; Z. Piwońska 
(red.), Edukacja regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Rzeszów 2001.

13 P. Petrykowski, Edukacja regionalna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, Warsza-
wa 2003, s. 970.

14 Ibidem, s. 971.

Jak muzea na 
wolnym powietrzu 
realizują cele edukacji 
muzealnej?



120Edukacyjne funkcje skansenu:

poznawcza,•	
kształcąca,•	
integracyjna,•	
wychowawcza.•	
Źródło: opracowanie własne

Jedną z podstawowych funkcji skansenu jest przekazywanie wiedzy, rozumiane jako 
uzupełnianie wiadomości szkolnych oraz dostarczanie nowych treści wynikających ze 
specyfiki danego muzeum. Pracownik muzeum zajmujący się edukacją, nazywany edu-
katorem muzealnym, podejmuje czynności nauczycielskie, do których zaliczamy: po-
dawanie lub udostępnianie gotowych informacji, kierowanie procesem rozwiązywania 
zagadnień poznawczych, eksponowanie wartości naukowych, społecznych, moralnych 
i estetycznych oraz organizowanie działań praktycznych.15

Celem zajęć muzealnych jest wyrobienie postawy umożliwiającej samodzielne poszu-
kiwanie rozwiązań i zdobywanie wiedzy własnym wysiłkiem, samodzielne myślenie, 
wykorzystywanie wiedzy w praktyce i w procesie samokształcenia, a także wykrywa-
nie podstawowych właściwości poznawczych rzeczy i zjawisk poprzez porównywanie, 
ustalenie przyczyn i skutków, poznawanie różnych symboli. 

Ukazywanie przeszłości i ewolucyjne przedstawianie zjawisk wymaga wysiłku myślo-
wego, dokładnej obserwacji i koncentracji uwagi. Obserwując przed-
mioty, zwiedzający uczy się także ich wyjaśniania, krytyki, a nawyki 
myślowe przenoszą się na inne sytuacje życiowe. Systematyczne ko-
rzystanie z muzeum trenuje zdolności poznawcze takie jak: myślenie, 
zdolności obserwacji, wyobraźni, pamięci, uwagi, co wpływa na inne 
dziedziny życia. Powszechny dostęp do dóbr kultury wymaga przygo-
towania uczestników i odbiorców, a zainteresowania człowieka roz-
wijają się w toku działalności i są wynikiem warunków wychowania. 
W skansenie następuje rozbudzenie aktywności kulturalnej, zaspo-
kojenie istniejących potrzeb oraz rozbudzenie nowych. Kształcący 
i atrakcyjny pobyt w muzeum może przypadkowego widza z wyciecz-
ki szkolnej zachęcić do samodzielnego i systematycznego zwiedzania. 
Edukacja muzealna realizuje także postulaty wychowania estetyczne-
go opartego na potrzebie kontaktu z dziełem sztuki, rozwijania umiejętności ocenia-
nia, odczuwania piękna i formułowania własnego sądu.

W szkole nastąpiło sztuczne rozczłonkowanie wiedzy w oparciu o system klasowo- 
-lekcyjny i chociaż współcześnie zaczęto stosować nauczanie łączne poprzez wykorzy-
stanie ścieżek międzyprzedmiotowych, uczniowie nadal mają trudności z kojarzeniem 

15 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 255.

Edukator muzealny 
ma do dyspozycji 
szeroki wybór metod: 
może posługiwać 
się słowem, 
wykorzystywać 
obserwację, ale 
także proponować 
działania praktyczne 
oraz udział w grze 
dydaktycznej.



120 121różnych elementów wiedzy dotyczących tego samego problemu. Zadaniem humani-
styki jest scalanie wiedzy o świecie rozproszonej w poszczególnych obszarach naucza-
nia, natomiast działania edukacyjne w muzeum są szansą na wiązanie i scalanie wie-
dzy z różnych przedmiotów. Kultura regionu wymaga kojarzenia różnych faktów oraz 
zjawisk społecznych i kulturowych. Integracyjną funkcję można przypisać szczególnie 
muzeom etnograficznym czy skansenom, w których zbiory odzwierciedlają kulturę 
środowiska, pozwalają poznać jego przeszłość historyczną, zabytki, kulturę material-
ną, sztukę i przyczyniają się do integracji różnych dziedzin wiedzy. Poznanie regionu 
wiąże człowieka z jego najbliższym środowiskiem i szerszymi kręgami społecznymi 
– krajem, narodami czy ludzkością poprzez organizowanie ekspozycji regionalnych 
oraz kooperację muzeów w celu wypożyczania wystaw, co sprzyja poznaniu obszarów 
innych regionów etnicznych czy kultur. 

Metody edukacji muzealnej

W celu realizacji lekcji muzealnej edukator korzysta z różnych sposobów kształcenia.  
Celem zastosowania takich a nie innych metod, uporządkowanych jako świadomy 
układ czynności edukatora, jest wywołanie poznawczo-emocjonalnej i praktycznej 
aktywności samych uczniów niezbędnej w badaniu rzeczywistości i oddziaływaniu 
na nią.16 W działalności edukacyjnej w skansenach korzysta się z wielu metod, co 
w znacznej mierze podnosi jakość oferty i zajęć. 

Metody nauczania stosowane w edukacji muzealnej w skansenie:

metody oparte na posługiwaniu się słowem:•	
wykłady; pogadanki; prelekcje; instruktaże; oprowadzania wycieczek; kata-
logi; albumy; foldery; przewodniki; pocztówki; prospekty; malowanki; ko-
miksy; książki dla dzieci i młodzieży; karty ćwiczeń,
metody oparte na obserwacji (oglądowe):•	
wystawy; ekspozycje,
metody oparte na działalności praktycznej:•	
warsztaty organizowane z twórcami; zajęcia praktyczne z edukatorem (np. 
przygotowywanie ozdób choinkowych, pisanek, kartek świątecznych itp.); 
sporządzanie notatek, map mentalnych, schematów rysunków podczas 
zwiedzania,
metody gier dydaktycznych:•	
inscenizacje (przedwojenne i współczesne formy przedstawień teatralnych, 
dawne gry dziecięce i zwyczaje obrzędowe); gry symulacyjne; gry planszowe; 
gry multimedialne.

Źródło: opracowanie własne

16 Na temat metod nauczania zob.: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 
1996, s. 245–274; C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005, s.85–107, K. Kru-
szewski (red.), Sztuka nauczania, czynności nauczyciela, Warszawa 2002, s. 145–196.



122W muzeach korzysta się z metod nauczania opartych na posługiwaniu się słowem ży-
wym i pisanym. Informacje są podawane za pomocą żywego słowa w formie wykładów, 
pogadanek, prelekcji, instruktaży i oprowadzania wycieczek. Podczas działalności wy-
stawienniczej następuje rozwiązywanie zagadnień poprzez rozmowę z widzem, ćwi-
czenia w analizie i interpretacji, kierowanie obserwacją oraz porównywanie przedmio-
tów i zjawisk. Skanseny mają doskonałe warunki do nauczania problemowego poprzez 
skoncentrowanie zajęć muzealnych wokół jednego problemu. Skorelowanie w ramach 
lekcji muzealnych takich zagadnień jak dawne rzemiosła, stroje czy obrzędowość, 
skłania do myślenia, poznawania eksponatów i dochodzenia do wiedzy.

Udostępnianie informacji poprzez słowo pisane wiąże się z wykorzystaniem działalności 
naukowej i popularyzatorskiej muzeum, które wydaje serie katalogów, albumów, folde-
rów, przewodników, pocztówek, prospektów, malowanek, komiksów czy kart ćwiczeń.

Istotną podstawową grupą sposobów nauczania w skansenie są metody oparte na ob-
serwacji. Oglądowość w nauczaniu jest jedną z najbardziej efektywnych metod, a skan-
sen jest miejscem, które w swoim założeniu gromadzi i eksponuje zabytki. Muzeum 
może mieć znaczną przewagę nad szkołami w przekazywaniu treści historycznych, et-
nograficznych czy społeczno-kulturowych poprzez fakt posiadania w swoich zbiorach 
autentycznych wytworów działalności ludzkiej. Nawet pojedynczy eksponat może 
pobudzić wyobraźnię i inicjować myślenie przyczynowo-skutkowe. Zajęcia muzealne 
odbywają się poza terenem szkoły, wyjęte są z codzienności szkolnej, przez co stano-
wią pewne pęknięcie w codziennych rytualnych zajęciach. Eksponaty, repliki, obrazy, 
makiety, mapy, fotografie, okazy, filmy – dostarczają materiał do tworzenia wyobrażeń 
i pojęć na podstawie spostrzeżeń. Poglądowe nauczanie to nie tylko samo oglądanie 
przedmiotów, ale dopiero wsparte samodzielnym myśleniem i spostrzeganiem przy-
nosi oczekiwane efekty, dlatego w edukacji muzealnej ważne jest umiejętne wykorzy-
stanie eksponatów w procesie poznawczym. 

W skansenach coraz powszechniejsza jest metoda oparta na działalności praktycznej, 
w ramach której uczniowie korzystają z wielu form warsztatowych organizowanych 
z twórcami lub podczas zajęć praktycznych z edukatorem przygotowują ozdoby cho-
inkowe, pisanki, kartki świąteczne itp. Działania praktyczne w formie sporządzania 
notatek, map mentalnych, schematów rysunków występują także podczas zwiedzania. 
W nauczaniu ważne jest także polisensoryczne poznawanie poprzez dotyk, smak i za-
pach, co jest możliwe w skansenie poprzez wykorzystanie replik lub obiektów o drugo-
rzędnej wartości, które można dotknąć, zbadać kształt czy sprawdzić funkcjonowanie. 
Uczenie się poprzez działanie daje bardziej gruntowną i trwałą wiedzę oraz odbywa się 
w przyjaznej i naturalnej atmosferze. Ważnym aspektem są pamiątki i zabawki muzeal-
ne o charakterze edukacyjnym, bowiem przywołują wspomnienia z wizyty w muzeum.

Muzea na wolnym powietrzu w swojej ofercie edukacyjnej wykorzystują także meto-
dy gier dydaktycznych w formie inscenizacji i rekonstrukcji dawnych form obrzędów 
dorocznych lub rodzinnych. W przestrzeni muzealnej organizuje się także przedsta-
wienia współczesne lub sztuki przedwojenne. Uatrakcyjnieniem zajęć muzealnych są 
dawne gry i zabawy dziecięce odtwarzane według tradycyjnych zasad. W ostatnim cza-



122 123sie muzealnicy do swojej oferty edukacyjnej wprowadzają gry dydaktyczne planszowe 
i multimedialne, które również stanowią jedną z metod nauczania.

Od organizacji oświaty w muzeum zależy, czy wystąpią wszystkie czynności nauczy-
cielskie, czy tylko niektóre, a o wartości kształcącej decyduje edukator lub muzealnik. 
Metodom nauczania – podającym, problemowym, eksponującym i praktycznym – od-
powiadają sposoby uczenia się poprzez przyswajanie przekazywanych treści, odkry-
wanie w toku intuicyjnego i myślowego rozwiązywania problemów, przeżywanie war-
tości społecznych, moralnych, estetycznych oraz uczenie się przez działanie w toku 
różnorodnych form działalności dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ważnym elementem jest ewaluacja, która umożliwia weryfikowanie zajęć muzealnych 
i ich ulepszanie. Nie należy obawiać się ewaluacji, jej zadaniem nie jest udowodnienie 
wad i błędów, ale ciągłe doskonalenie w zakresie działalności edukacyjnej skansenu. 
Ankieta ewaluacyjna jako narzędzie pracy edukatora powinna być wypełniana przez 
nauczyciela po każdej lekcji muzealnej. W aneksie artykułu zamieszczono przykład 
ankiety ewaluacyjnej. 

Skansen jako miejsce organizowania czasu wolnego

Muzeum jest miejscem, które organizuje i zagospodarowuje czas wolny, konkurując przy 
tym z innymi masowymi i komercyjnymi formami spędzania czasu. Coraz powszechniej-
szą formą są festyny i imprezy etnograficzne, w których raczej trudno doszukiwać się 
wartości stricte edukacyjnych. Niewątpliwie tego typu oferty muzealne są odpowiedzią 
na współczesne zmiany i potrzeby kulturowe społeczeństwa, a wypełniając czas wolny, 
przyczyniają się do masowego upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu. 

Współczesną tendencją kulturową jest powszechny rozwój turystyki jako formy spędzania 
czasu wolnego związanego z podróżami, sportem i poznawaniem czegoś nowego. W pe-
dagogice czasu wolnego muzea stanowią jedną ze współczesnych form pożytecznego za-
gospodarowania wolnego czasu17. W program wycieczek indywidualnych lub grupowych 
organizowanych przez biura podróży często wpisuje się wizytę w muzeum, co wiąże się 
z odpowiednim przygotowaniem placówki do zróżnicowanych potrzeb 
odbiorcy. Ważnym aspektem jest profesjonalnie przygotowany i kom-
petentny przewodnik muzealny, którego zadania różnią się od zadań 
edukatora muzealnego odpowiedzialnego głównie za proces kształcenia. 
Obecnie przewodnik musi odnaleźć się w rzeczywistości zdominowanej 
przez media i balansować pomiędzy historią a współczesnością oraz udowadniać, że prze-
kaz werbalny i kontakt z drugim człowiekiem jest wartością. Cechy dobrego przewod-
nika to m.in. wysoki zakres wiedzy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dostosowanie 
wiedzy do możliwości intelektualnych uczestników, umiejętności krasomówcze, kultura 
osobista, poczucie humoru. Umiejętności przekazywania treści muzealnych wynikają 
z kompetencji instrumentalnych i osobowościowych, które są nabywane i kształtowane. 

17 J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, s. 109.

Czy skansen może 
konkurować z kinem 
czy koncertem?



124Zwiedzający, który przeżyje przyjemność emocjonalną z poznania nowych rzeczy oraz 
rozbudzi swoje zainteresowania i zaspokoi swoje potrzeby poznawcze, prawdopodobnie 
powróci jeszcze do muzeum jako samodzielny odbiorca dóbr kultury. Dobry przewodnik 
jako pasjonat inspirujący swoją wiedzą i wzbudzający zainteresowanie jest w stanie ,,za-
czarować” odbiorców i zainicjować w nich nawyk samodzielnych wizyt w muzeum. 

Nie mniej ważną rolę w muzeach odgrywają kwestie organizacyjne, chociażby sprzy-
jająca atmosfera, optymalny czas zwiedzania z wyodrębnionym momentem indywi-
dualnej obserwacji zabytków, odpowiednie warunki zewnętrzne: czystość, światło, 
temperatura, estetyka pomieszczeń oraz dobrze opracowane napisy – niezbyt lako-
niczne i umieszczone na odpowiedniej dostępnej wysokości. Natomiast opracowane 
przewodniki do samodzielnego zwiedzania bywają niezrozumiałe ze względu na brak 
odpowiedniej selekcji treści i zbyt fachową terminologię.

Podsumowanie

Zróżnicowane formy i metody pracy w zakresie działalności pedagogicznej świadczą 
o rozbudowywaniu płaszczyzny edukacji muzealnej jako samodzielnej dyscypliny 
naukowej. Muzea są jedną z wielu form oświaty pozaszkolnej realizującą zadania 
przypisane edukacji kulturalnej, której treści występują również w systemie szkol-
nym. Muzea mają jednak znaczącą przewagę nad kształceniem szkolnym – miano-
wicie wykorzystują eksponat, który z racji swojego autentycznego, wiarygodnego 
i dawnego pochodzenia wzbudza u uczniów zainteresowanie, bo jest czymś innym 
i prawdziwym. Owa ,,inna rzecz” to swoisty skarb w edukacji dziecka, od niej bo-
wiem zaczyna się cała dalsza narracja i podróż po muzealnych ekspozycjach. Kolej-
nym atutem muzeów jest cecha dobrowolności w korzystaniu z dóbr kultury, która 
jednak w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej nie ma zastosowania, gdyż grupy 
szkolne są zabierane na lekcje muzealne przez nauczycieli i często nie mają wpły-
wu na wybór. Jednak i w tym przypadku jest pewien plus, a mianowicie wyjście do 
muzeum to forma wycieczki, czyli swoiste pęknięcie w codzienności szkolnej. Emo-
cje towarzyszące wyjściu poza mury szkolne, trudne do opanowania, mogą jednak 
stanowić oznakę potrzeby poznawczej młodego człowieka. W efektywnej edukacji 
prowadzonej w muzeach ważne jest przygotowanie edukatora i wyposażenie go 
w odpowiednie narzędzia będące metodami pracy z dzieckiem. W tym celu w muze-
ach świadomie zatrudnia się osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, a pracownicy 
poszerzają zakres swojej wiedzy pedagogicznej na warsztatach i kursach doszkalają-
cych. Kolejną kwestią jest atmosfera wytwarzana podczas zajęć muzealnych, która 
powinna opierać się na relacji dialogu i chęci oraz rozumienia wszelkich potrzeb od-
biorcy (fizjologicznych, estetycznych, poznawczych). Coraz częściej w tok lekcji mu-
zealnej włącza się zajęcia praktyczne w formie warsztatów. Wizyta w muzeum poza 
możliwościami zdobywania wiedzy staje się miejscem niecodziennym i przyjaznym. 
Muzea są otwarte na propozycje i współpracę, korzystają z wolontariuszy i pomocy 
zewnętrznych ekspertów. Inne są zadania i możliwości muzeów o statusie instytucji 
narodowych (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Muzeum 
Pałac w Wilanowie), a nieco inne zadania przyświecają muzeom okręgowym, regio-
nalnym czy skansenom. Ich funkcje w znacznej mierze są zdeterminowane przez 



124 125potrzeby odbiorców, czyli społeczności lokalne. Cel stanowi upowszechnianie dzie-
dzictwa kulturowego regionu, koncentrowanie się na jego wyróżnikach i specyfice 
kulturowej. Ważną funkcją jest również integrowanie społeczności, organizowa-
nie odczytów, spotkań i prelekcji. Nie oznacza to jednak, że muzea lokalne boją się 
wyzwań, wręcz przeciwnie – często podejmują tematy trudne, kontrowersyjne, ale 
istotne społecznie. Instytucje kultury odpowiadają za poziom i jakość wystaw, ale 
również są kreatorami kulturowych gustów odbiorców, których ,,zmuszają” i mobili-
zują do aktywności twórczej i refleksyjności oraz krytyczności.

Spośród najczęstszych problemów występujących w edukacji muzealnej można wymie-
nić brak ścisłej współpracy skansenów ze szkołami, słabe upowszechnianie informacji, 
brak konkretnych narzędzi przydatnych w pracy edukatora muzealnego. Środkami za-
radczymi mogą być opracowania metodyki pracy dydaktycznej w muzeum; odpowied-
nie wyposażenie sal; organizowanie działalności wystawienniczej zgodnie z zasadami 
dydaktycznymi i psychologicznymi; zastosowanie wszystkich form czynności nauczy-
cielskiej dla organizowania wszechstronnego uczenia; doskonalenie działalności wy-
dawniczej; praca badawcza nad efektywnością; upowszechnianie doświadczeń innych 
muzeów podczas spotkań, sympozjów i konferencji.

Muzea obecnie stoją przed wyborem charakteru drogi edukacyjnej. Mają wiele do za-
oferowania, ale również wiele zrobienia, aby pozyskać uwagę młodego odbiorcy i przy-
gotować go do świadomego uczestnictwa w kulturze.
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Szanowni Państwo,

celem niniejszej ankiety jest poprawienie jakości lekcji muzealnych prowadzonych 
w naszym muzeum. Prosimy o wnikliwe, krytyczne i rzetelne uwagi, które umoż-
liwią nam efektywniejsze przeprowadzanie zajęć.

Proszę o ocenę przeprowadzonej lekcji muzealnej, wykorzystując skalę od 1 do 5 1. 
(1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 
 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

Tematyka zajęć była interesująca  

Sposób prowadzenia zajęć był zajmujący 

Wykorzystano odpowiednie metody i środki dydaktyczne 

Prowadzący lekcję muzealną utrzymywał dobry kontakt z uczniami 
Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały 

Praca w grupie przebiegała sprawnie 

Grupa pracowała bardzo aktywnie 

Zajęcia były przydatną formą zdobywania wiedzy regionalnej 

Zajęcia były przydatną formą zdobywania wiedzy historycznej 

Miejsce lekcji muzealnej było przyjazne 

2. Jakie były pozytywne aspekty lekcji muzealnej?

…………………………………………………………………………………………………………

3. Co stanowiło słabą stronę lekcji muzealnej?

…………………………………………………………………………………………………………

4. Jakie były Pani/Pana oczekiwania wobec lekcji muzealnej?

…………………………………………………………………………………………………………

5.  Proszę o podanie propozycji zmian dotyczących zajęć, które pomogłyby je 
udoskonalić.

……………………………………….................................................................................

Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety!

Dodatek 1: Wzór ankiety ewaluacyjnej

oprac. U. Wróblewska
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SCENARIUSZ/KONSPEKT ZAJĘĆ

I. Część ogólna (metryczka lekcji)

Data zajęć:
Klasa/wiek:
Jednostka lekcyjna:
Korelacja z przedmiotem:
Dział programu:
Temat: 
Cel główny zajęć:
Cele ogólne zajęć (poznawcze, kształcące, wychowawcze):
Cele szczegółowe:
Metody:
Formy:
Środki dydaktyczne:
Literatura uzupełniająca (pomocnicza):

II.  Część szczegółowa lekcji (przebieg lekcji)

Część lekcji Czas trwania Przebieg lekcji – czynności Uwagi

Nauczyciela Uczniów

I Wstępna

II Podstawowa

III Końcowa

Uwagi do zajęć:

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

Dodatek 2: Wzór konspektu

oprac. U. Wróblewska



134Dodatek 3: Instrukcja do wypełnienia scenariusza zajęć muzealnych

oprac. U. Wróblewska

Dlaczego mam pisać konspekt, przecież wiem, co mam powiedzieć? A pisanie 
konspektu jest narzędziem czasochłonnym i pracochłonnym. 

Oczywiście, że tak jest. Tylko… w rzeczywistości jest to notatka, której przygoto-
wanie zmusza edukatora do głębszego zastanowienia się nad przebiegiem lekcji, 
wypisania potrzebnych pomocy i umożliwia przeprowadzenie zajęć metodycznie, 
pozwala skorzystać ze scenariusza osobie drugiej, która musi przeprowadzić zaję-
cia. Gromadzone konspekty stanowią wypracowane narzędzia pracy dla przyszłych 
edukatorów. 

Temat zajęć, czyli to, nad czym pracują uczniowie na lekcji pod kierunkiem edukato-
ra. Temat lekcji muzealnej musi wynikać z treści muzealnych, powinien być przystęp-
ny, zrozumiały, atrakcyjny i może być zgodny z programem nauczania.

Cel główny zajęć wynika z treści muzealnych (ekspozycji, wystaw, roku obrzędowe-
go) lub z programu szkolnego, założeń edukacji regionalnej, pedagogiki twórczości, 
kultury i czasu wolnego

Cele ogólne:

1) Dydaktyczne: 

a) Poznawczy, czyli jakie nowe wiadomości, sądy, pojęcia, twierdzenia, treści, słowa 
uczniowie mają przyswoić, czyli konkretne wiadomości – Czego dowiedzą się dzieci?

b) Kształcący, czyli rozwój zdolności poznawczych, umiejętności uczenia się, zaintere-
sowań przedmiotowych, czyli umiejętności, sprawności, nawyki i rozwijanie myślenia 
samodzielnego, wyobraźni, uwagi – Czego nauczą się dzieci?

2) Wychowawczy, czyli wartość przewidzianego tematu, jakie uczniowie poznają lub 
utrwalą normy, pojęcia moralne, jakie uczucia zamierza się wzbudzić w uczniu – Jakie 
ma to być przeżycie emocjonalne, społeczne?

Cele szczegółowe, czyli efekty pracy, osiągnięć, umiejętności, które uczeń powinien 
posiąść podczas zajęć. (Przydatne określenia to: 

uczeń umie, potrafi, korzysta, rozumie, definiuje, rozpoznaje, analizuje, określa, wyjaśnia, 

udowodnić,uporządkować, opisać, obliczyć, porównać, zastosować, pokazać, wyjaśnić, 
przetłumaczyć, zinterpretować, zdefinio wać, zaplanować, uzasadnić, ocenić skuteczność 
działania, zmierzyć, rozpoznać, dokonać analizy, sklasyfikować, dokonać syntezy, okre-
ślić przyczyny, rozwinąć, sporządzić listę, określić skutki, narysować, przewidywać, zre-
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gromadzić, planować, klasyfikuje, nazywać, skonstruować, scharakteryzować. [J. Pałka, 
1977, s. 28–31].)

Metody, czyli sposób działania – Co wykorzystamy, żeby osiągnąć cele?

Klasyfikacja metod (według Cz. Kupisiewicza):

Metody oparte na •	 obserwacji (oglądowe):  
metoda pokazu, metoda pomiaru.
Metody oparte na posługiwaniu się •	 słowem:  
wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką.
Metody oparta na •	 działalności praktycznej:  
metoda laboratoryjna, metoda zajęć praktycznych.
Metody •	 gier dydaktycznych: 
gry symulacyjne, metoda sytuacyjna, metoda inscenizacji, giełda pomysłów.

Formy organizacyjne, czyli różne konfiguracje – Jak będą pracowały dzieci, jak bę-
dziemy się ,,organizować”?

Formy pracy w ujęciu W. Okonia: 

praca jednostkowa,•	
praca zbiorowa,•	
praca grupowa.•	

Środki dydaktyczne, czyli przedmioty, rzeczy, pomoce, wszystko to, czego po-
trzebujemy i co wykorzystujemy do przeprowadzenia świetnych zajęć! „Przedmioty 
te, dostarczając uczniom określonych bodźców zmysłowych, oddziałujących na ich 
wzrok, słuch, dotyk itp., ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywi-
stości”. (Cz. Kupisiewicz, 1988, s. 213)

Środki dydaktyczne w skansenie to m.in.: eksponaty, repliki, przedmioty naturalne, 
maszyny, narzędzia, preparaty, modele, obrazy ruchome i nieruchome, barwne i czar-
no-białe, schematy, symbole, tzn. słowa, litery i cyfry, a ponadto diagramy, projekto-
ry, rzutniki, laptopy, karty ćwiczeń, karty zabytków, fotografie itp.

Literatura uzupełniająca – zanim przygotowaliśmy zajęcia i napisaliśmy konspekt, 
to czytaliśmy książki, analizowaliśmy materiały archiwalne. Warto zachować wyniki na-
szych poszukiwań i sporządzić wykaz literatury uzupełniającej. Z pewnością przyda się, 
jeśli kiedyś będziemy chcieli odświeżyć lub poszerzyć wiedzę. Skorzystają z niego również 
inne osoby, które będą chciały zrealizować zajęcia na podstawie naszego konspektu.

Węglińska M., Jak przygotować się do lekcji?, Impuls, Kraków 1998.
Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Kraków 2007.
Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2010.



Zacłona Z. (red.), Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Nowy 
Sącz 2010.

Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia, Gdańsk 2010.

Część szczegółowa lekcji (przebieg lekcji) 

W tej części trzeba zaplanować i zapisać krok po kroku przebieg lekcji, czyli inaczej tok 
szczegółowy i rozwinąć każdy punkt.

Część lekcji jest to ogólny plan lekcji – należy wymienić, z jakich głównych części bę-
dzie się składała i ile minut przeznacza się na każdą część.

Uwagi, czyli dodatnie i ujemne strony zajęć.

Zajęcia były świetne, to fakt, ale własne uwagi i przemyślenia również byłyby wskaza-
ne. Autorefleksja u edukatora to skarb dla ucznia i dyrektora muzeum.
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Seminarium Muzeum 
Otwarte na Edukację 
odbyło się w dniach 
9–11 września 
2011 r. w Parku 
Etnograficznym 
w Tokarni.
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Przybyłych na 
seminarium 
gości witają 
dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej 
Janusz Karpiński 
oraz koordynator 
projektu Muzeum 
Otwarte na Edukację 
Joanna Pelczar.

Część warsztatów 
odbywała się 
w pięknie 
zachowanym 
Spichlerzu ze 
Złotej, wzniesionym 
w 1719 roku.
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Najmłodszym 
przypadła do 
gustu gra terenowa 
przygotowana 
podczas seminarium 
przez jedną z grup 
warsztatowych.

Muzealnicy chętnie 
pomagali dzieciom 
rozwiązywać zagadki 
i objaśniali nieznane 
pojęcia.
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Marcin Klag, trener 
grupy zajmującej 
się edukacją 
artystyczną dzieci, 
podczas jednego 
z warsztatów.

Fragment warsztatów 
multimedialnych 
dla młodzieży 
stworzonych przez 
grupę edukatorów 
pod okiem Marii 
Stafyniak.
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Obraz „Wyjazd 
powozem” 
Alfreda Wierusza-
Kowalskiego. Jego 
audiodeskrypcja 
wykonana pod okiem 
Moniki Marciniak 
posłużyła jako 
przykład działań 
ułatwiających odbiór 
sztuki osobom 
niewidomym. 

Zajęcia na temat 
rodzajów mąki oraz 
zawodu młynarza 
przeprowadzone 
zostały przy 
jednym z wiatraków 
znajdujących się 
na terenie Parku 
Etnograficznego 
w Tokarni. 
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Ewaluacja projektu. 
Strzał w dziesiątkę!

Konkurs o tytuł 
Muzeum Otwartego 
na Edukację, 
miał wyłonić 
najlepsze warsztaty 
przeprowadzone 
w skansenie. 
Zaszczytny 
tytuł, statuetkę 
i cenne nagrody 
zdobyła dla Parku 
Etnograficznego 
w Olsztynku 
„Modelowa lekcja 
architektury” 
autorstwa Patrycji 
Mackiewicz i Michała 
Poniewskiego.
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