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OTWARTOŚĆ
• Zaangażowanie społeczeństwa i służenie publiczności
• Trafianie do grup docelowych i stosowanie różnorodnych perspektyw

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Oferowanie wysokiej jakości wiedzy
• Wdrożenie teorii nauczania i badań nad edukacją do praktyki muzealnej
• Stosowanie szerokiej palety odpowiednich narzędzi edukacyjnych związanych z upowszechnianiem

nauczania

WSPARCIE
• Promocja edukacji jako głównej misji muzeum
• Wyznaczenie celów i zadań oraz opracowywanie strategii ich realizacji
• Wspieranie rozwoju zawodowego w ramach społeczności muzealnej
• Promowanie ducha otwartości względem nowych idei i postaw
• Wpływ polityki na wspieranie edukacji muzealnej

Zasady dobrych praktyk edukacji muzealnej 



Zasady dobrych praktyk edukacji muzealnej 

- OTWARTOŚĆ -

ZANGAŻOWANIE SPOŁECZEŃSTWA I SŁUŻENIE PUBLICZNOŚCI

• Rozwijanie i utrzymywanie prawidłowych relacji z organizacjami,
szkołami, instytucjami kulturalnymi, uniwersytetami, innymi muzeami i
publicznością w znaczeniu ogólnym.

• Reagowanie na oczekiwania zmieniającego się społeczeństwa.

• Kształtowanie treści i interpretacja najważniejszych problemów oraz
tworzenie wszechstronnej płaszczyzny dialogu.



Zasady dobrych praktyk edukacji muzealnej 

- OTWARTOŚĆ -

TRAFIANIE DO GRUP DOCELOWYCH I STOSOWANIE RÓŻNORODNYCH 
PERSPEKTYW

• Przekonanie, że różnorodność perspektyw interpretacyjnych – kulturalnej, naukowej,
historycznej i estetycznej – może zwiększać zrozumienie i zaangażowanie.

• Oferowanie wielu poziomów i sposobów zapoznawania się z treścią: intelektualnych,
fizycznych, kulturalnych, indywidualnych, zbiorowych i międzypokoleniowych.

• Angażowanie członków różnych społeczności do zaprezentowania swoich poglądów i
interpretacji dotyczących kolekcji muzealnych.

• Promowanie zniesienia fizycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych barier
muzeum.
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- ODPOWIEDZIALNOŚĆ -

OFEROWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WIEDZY

• Doskonalenie treści muzealnych kolekcji, wystaw i celów.

•Współpraca z naukowcami i specjalistami.

• Prowadzenie badań na rzecz rozwoju i usprawnienia działalności muzeów.

• Zapewnienie profesjonalnego rozwój i szkolenia nowej kadry muzealnej w celu
upowszechnienia istniejących metod edukacji, nowych środków przekazu, osiągnięć
naukowych związanych z teoriami rozwoju i nauczania oraz najlepszych praktyk w danej
dziedzinie.



Zasady dobrych praktyk edukacji muzealnej 

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ -

WDROŻENIE TEORII NAUCZANIA I BADAŃ NAD EDUKACJĄ DO PRAKTYKI 
MUZEALNEJ

• Stosowanie podstawowych metod i stylów interpretacji muzeum i teorii nauczania.

•Wdrażanie wiedzy o poznawczym rozwoju człowieka, teorii edukacji i praktyk 
nauczania do prowadzonej w muzeach działalności edukacyjnej oraz nieformalnego 
kształcenia indywidualnego i ustawicznego.
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- ODPOWIEDZIALNOŚĆ -

STOSOWANIE SZEROKIEJ PALETY ODPOWIEDNICH NARZĘDZI EDUKACYJNYCH 
ZWIĄZANYCH Z UPOWSZECHNIENIEM NAUCZANIA

• Prezentowanie różnorodnych strategii komunikacyjnych i mediów.

• Użycie odpowiednich technik i technologii w zależności od celów edukacyjnych, treści, 
koncepcji i publiczności. 

•Włączenie kadry edukacyjnej w tworzenie i wykorzystywanie technologii na rzecz 
rozwoju.

• Rozwijanie narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych przez muzea.



Zasady dobrych praktyk edukacji muzealnej 

- WSPARCIE -

PROMOCJA EDUKACJI JAKO GŁÓWNEJ MISJI MUZEUM

• Umacnianie przekonania, że edukacja jest całkowicie powiązana z misją, celami i 
finansową strategią muzeum.

• Uwzględnienie perspektywy edukacyjnej w, obejmującej różne działy muzeów, dyskusji 
na temat koncepcji planowania i rozwoju muzeum oraz doprowadzanie do realizacji tej 
koncepcji.

• Zintegrowanie doświadczeń edukacyjnych z tworzeniem i interpretacją wystaw.

•Wpływanie doświadczeń edukacji muzealnej na poszerzenie pola instytucjonalnych 
wysiłków w obszarze odkrywania i rozwiązywania potrzeb społeczeństwa.

•Wpływanie na stan ekonomiczny instytucji i umiejętne zarządzanie budżetem i zasobami 
ludzkimi.
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- WSPARCIE -
WYZNACZANIE CELÓW I ZADAŃ ORAZ OPRACOWYWANIE  STRATEGII ICH REALIZACJI

• Opracowywanie celów edukacyjnych interpretacji, rozwijanie treści i celów nauczania kierowanych do grup
docelowych.

• Tworzenie zasobów interpretacyjnych, odpowiadających szkołom, standardom uniwersyteckim lub administracji
oświatowej.

• Gromadzenie na bieżąco i w sposób etyczny danych od oraz o publiczności służących do monitorowania poziomu
nauczania i dokumentowania efektów działań muzeum.

• Zbieranie danych od zwiedzających i tzw. niezwiedzających muzea w celu określenia najlepszych sposobów edukacji,
a także zapoznania się z ich potrzebami i zainteresowaniami.

• Włączenie wyników badań do planowania/ lub zmieniania edukacji.
• Przekazywanie wyników badań uczestnikom działań edukacyjnych, muzealnej społeczności, odpowiednim

instytucjom naukowym, sponsorom i szerszej publiczności w celu poszerzania pola edukacji muzealnej.
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- WSPARCIE -

WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W RAMACH SPOŁECZNOŚCI 
MUZEALNEJ 

• Prezentowanie wartości edukacji muzealnej wśród koleżeństwa.

• Ciągłe poszukiwanie możliwości poszerzenia wiedzy na temat teorii nauczania, metod
edukacji, oceniania, zarządzania, wiedzy związanej z muzealną kolekcją i najlepszych
praktyk w danej dziedzinie.

• Pobudzanie atmosfery zachęcającej do rozwoju zawodowego.

• Upowszechnianie aktualnych przedsięwzięć poprzez publikacje czy odpowiednie
materiały.
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- WSPARCIE -

PROMOWANIE DUCHA OTWARTOŚCI WZGLĘDEM NOWYCH IDEI I 
POSTAW

• Dzielenie się radością wynikającą z nauczania z innymi osobami.

• Upowszechnianie kształcenia ustawicznego, zarówno formalnego jak i
nieformalnego, na każdym etapie życia.
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- WSPARCIE -

WPŁYW POLITYKI NA WSPIERANIE
EDUKACJI MUZEALNEJ 

• Praca indywidualna jak i poprzez organizacje i stowarzyszenia zawodowe, na rzecz
zainteresowania edukacją władz publicznych na wielu poziomach: regionalnym,
stanowym i krajowym.

• Przedstawienie decydentom politycznym istoty nauczania muzealnego w
pluralistycznym społeczeństwie.



Standardy zawodowe 
edukatorów 
muzealnych



Standardy zawodowe edukatorów muzealnych 

OTWARTOŚĆ
• Koncentracja na publiczności i sposobach komunikacji
• Różnorodność perspektyw

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Najwyższa jakość treści i metodologii pracy

WSPARCIE
• Wsparcie publiczności
• Wsparcie edukacji
• Wsparcie nauczania



Standardy zawodowe edukatorów muzealnych 

- OTWARTOŚĆ -

KONCENTRACJA NA PUBLICZNOŚCI I SPOSOBACH KOMUNIKACJI

• Edukatorzy muzealni wiedzą, że należy szanować publiczność, której służy ich
muzeum. Upowszechniają funkcję muzeum służącego społeczeństwu w
zmieniającym się świecie.

RÓŻNORODNOŚĆ PERSPEKTYW

• Edukatorzy muzealni tworzą wiele płaszczyzn interpretacji, uwzględniając
różnorodność kulturową, naukową, estetyczną, które przyczyniają się do lepszego
zrozumienia treści przez zwiedzających muzea.



Standardy zawodowe edukatorów muzealnych 

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ -

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ TREŚCI I METODOLOGII PRACY

• Edukatorzy muzealni mają solidne podstawy w historii, teorii oraz praktyce dyscyplin
istotnych dla ich instytucji. Posiadają wiedzę na temat rozwoju ludzkości, teorii
edukacyjnych i praktyk nauczania, związanych z indywidualnym i grupowym
edukowaniem, które ma miejsce w muzeach.



Standardy zawodowe edukatorów muzealnych 

- WSPARCIE -

WSPARCIE PUBLICZNOŚCI
• Edukatorzy muzealni pobudzają ducha pracy zespołowej i współpracę w

ramach muzeum, na rzecz większego zainteresowania publicznością.

WSPARCIE EDUKACJI
• Edukatorzy muzealni promują edukację jako główną misję i cel rozwoju

muzeum.

WSPARCIE NAUCZANIA
• Edukatorów muzealnych cechuje powołanie do nauczania i zaangażowanie w

pielęgnowaniu i rozwijaniu świadomości obywateli.



Jak zaangażować 
społeczność(i) w to, 
czym zajmuje się 
muzeum? 



Jak zaangażować 
muzeum w to, czym 
zajmuje(ą) się 
społeczność(i)?



Wyzwania

Starzejące się społeczeństwa



Liczba inicjatyw w obszarze zdrowia i poprawy samopoczucia 
oferowanych przez muzea w Zjednoczonym Królestwie 

Liczba muzeów zaangażowanych w te aktywności w 2016 
roku 

Chatterjee H., Lackoi K., Museums and wellbeing work in the UK, 2016 
https://museumsandwellbeingalliance.files.wordpress.com/2015/07/helen-chatterjee-and-krisztina-lackoi-namhw-museums-and-wellbeing-
work-in-the-uk.pdf

https://museumsandwellbeingalliance.files.wordpress.com/2015/07/helen-chatterjee-and-krisztina-lackoi-namhw-museums-and-wellbeing-work-in-the-uk.pdf


Publiczność

2/3 wszystkich aktywności muzeów w 
Wielkiej Brytanii w ramach szeroko 
rozumianych programów wellbeing
kierowanych jest do seniorów, chorych na 
demencję lub chorych psychicznie (2016)

Chatterjee H., Lackoi K., Museums and 
wellbeing work in the UK, 2016 
https://museumsandwellbeingalliance.files.
wordpress.com/2015/07/helen-chatterjee-
and-krisztina-lackoi-namhw-museums-and-
wellbeing-work-in-the-uk.pdf

https://museumsandwellbeingalliance.files.wordpress.com/2015/07/helen-chatterjee-and-krisztina-lackoi-namhw-museums-and-wellbeing-work-in-the-uk.pdf


Źródło: World Alzheimer Report 2015

https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf


Źródło: World Alzheimer 
Report 2018

https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2018.pdf


Arts & Minds

https://artsandminds.org/


Arts & Minds
Włączenie

Zaangażowanie
Komfort

Tożsamość
Przynależność

Miłość

https://artsandminds.org/


Arts & Minds
Włączenie

Zaangażowanie
Komfort

Tożsamość
Przynależność

Miłość

Uczenie się w najbardziej podstawowym 
wymiarze jest czynnością głęboko 
humanistyczną i w tym sensie jest miłością

https://artsandminds.org/


Meet Me

https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/


Meet Me

https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/


Wyzwania

Katastrofa klimatyczna



Zagrożenia 
cywilizacyjne

Out to Sea? Plastic Garbage Project

https://www.plasticgarbageproject.org/


Museum für Gestaltung Zürich

https://museum-gestaltung.ch/de/


Ilość plastiku dostającego się do oceanów co 10 sekund



Edukacja powinna pogłębiać, poszerzać, odwracać, próbować, 
odrzucać,  krytykować, poruszać, pytać, kwestionować i pytać 
ponownie.





Dziękuję za uwagę


