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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badaÚ byÙo przeanalizowanie ofert edukacyjnych wybranych
muzeów pod ktem istniejcej podstawy programowej. Ponadto moim zamiarem jest
próba odpowiedzi na pytanie, czym jest edukacja muzealna oraz zastanowienie si¿
nad funkcj, jak speÙnia ona we wspóÙczesnym muzealnictwie oraz kulturze.
Metodologia. Przedmiotem badaÚ byÙa umieszczona na stronach internetowych
oferta edukacyjna czterech muzeów górnoïlskich. PrzeanalizowaÙem 119 propozycji
lekcji muzealnych, z czego wybraÙem 21 przykÙadów, które zostaÙy opisane w tym
artykule. W swoich badaniach porównaÙem obowizujce podstawy programowe dla
szkóÙ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ofert edukacyjn wybranych muzeów.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy ofert edukacyjnych wybranych
muzeów górnoïlskich naleČy stwierdzi°, Če posiadaj one rozbudowan ofert¿ edukacyjn, zarówno czasow, jak i staÙ. W róČnym stopniu propozycje danych muzeów odpowiadaj podstawie programowej oraz celom, jakie stawia przed instytucjami
edukacyjnymi i placówkami kultury edukacja regionalna.
Wnioski. Przebadana oferta, wybranych muzeów górnoïlskich, wykazaÙa róČnorodnoï° oferty edukacyjnej wykraczajcej poza podstaw¿ programow. Jednoczeïnie propozycje tematów odpowiadajcych podstawie programowej dotycz
podobnych zagadnieÚ we wszystkich przebadanych muzeach. W zaÙczonych
opisach propozycji edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych brak
informacji czy dana lekcja realizuje podstaw¿ programow. NaleČaÙoby przeprowadzi° badania, majce wykaza° jak w poszczególnych muzeach przedstawia si¿
liczba uczestników zaj¿° edukacyjnych w stosunku do ogólnej frekwencji w muzeach. Wyniki takich badaÚ statystycznych mogÙyby udowodni° wzrastajc funkcj¿
edukacyjn muzeów oraz pomóc w rozwoju tej dziedziny muzealnictwa, jak jest
edukacja muzealna.
SÙowa kluczowe: muzeum, edukacja muzealna, lekcja muzealna, podstawa programowa, kultura
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Abstract
Aim of the study. The aim of the study is to analyze the educational oěerings
of chosen museums for the existing core curriculum. In addition, my intention is to
aĴempt to answer the question, what is museum’s education and reßection on the
function that museum’s education fulÞlls in contemporary museums and culture.
Methodology. The subject of the study is the educational oěer of four museums
in Upper Silesia placed on their websites. I have analyzed 119 proposals of museum
lessons, of which I have chosen 21 examples, which are described in this article. In my
research I have compared the current core curriculum for primary, middle and secondary schools with an educational oěer of chosen museums.
Results. Based on the analysis of educational oěer of chosen Upper Silesia museums should be stated, that they have an extensive educational oěer, both temporary
and permanent. Museums proposals in varying degrees correspond to the core curriculum and the goals posed by the regional education to educational institutions and
centers of culture.
Conclusions. Analyzed oěer of chosen Upper Silesia museums shows the diversity of the educational oěer that goes beyond the core curriculum. At the same time,
proposals for topics corresponding to the core curriculum concern similar issues in all
the surveyed museums. In aĴached descriptions of educational proposals posted on
websites there is no information whether the lesson implements the core curriculum.
A study showing in various museums, how the number of participants in educational
activities is in relation to the overall turnout in museum, should be carry out. The
results of such statistical surveys could prove to increasing educational functions of
museums and help in the development of this Þeld of museology, which is museum’s
education.
Key words: museum, museum’s education, learning sessions, core curriculum,
culture

Wst҄p
Edukacja muzealna stanowi obok wystaw staÙych i czasowych jedn z najwaČniejszych cz¿ïci dziaÙalnoïci muzeów. Lekcje muzealne, wykÙady oraz warsztaty
prowadzone s w wi¿kszoïci istniejcych na terenie Polski muzeów. Oferta edukacyjna skierowana do szkóÙ zarówno podstawowych, gimnazjalnych, liceów, a nawet
uczelni wyČszych czy dorosÙych moČe stanowi° uzupeÙnienie istniejcych w danych
placówkach ekspozycji, wynika° z podstawy programowej czy z proÞlu danej placówki. Edukacja muzealna zyskuje na znaczeniu w szczególnoïci w muzeach usytuowanych w miejscowoïciach, które nie ciesz si¿ zbyt duČym powodzeniem na rynku
turystycznym. MaÙa iloï° turystów odwiedzajcych dane miasto rzutuje na nisk frekwencj¿ zwiedzajcych w muzeach. W takiej sytuacji jednym z najwaČniejszych adresatów oferty muzealnej staj si¿ okoliczne szkoÙy.
Celem artykuÙu jest przeanalizowanie ofert edukacyjnych wybranych muzeów
pod ktem istniejcej podstawy programowej. Ponadto moim zamiarem jest próba
odpowiedzi na pytanie, czym jest edukacja muzealna oraz zastanowienie si¿ nad
funkcj, jak speÙnia ona we wspóÙczesnym muzealnictwie oraz kulturze. W analizach
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odniosÙem si¿ m.in. do publikacji wydanej w Warszawie w 2012 r. przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum PaÙac w Wilanowie pt. Edukacja Muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji
muzealnej w Polsce (Szelg, Grójec i Adamczyk, 2012), Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów
(Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów), a takČe z oferty edukacyjnej wybranych muzeów
na Górnym glsku, m.in. Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum w Gliwicach.

Wybrane zagadnienia z zakresu muzealnictwa
Omawiajc temat „Edukacja muzealna w muzeach górnoïlskich na wybranych
przykÙadach”, niezb¿dne jest zapoznanie si¿ przynajmniej w stopniu podstawowym
z pewnymi deÞnicjami z zakresu muzealnictwa, takimi jak: muzeum, muzealnik, czy
edukacja muzealna. W dalszej cz¿ïci artykuÙu wskaČ¿ znaczenie wyČej wymienionych terminów. WedÙug Kodeksu Etyki ICOM, muzeum -Museum (museum) – oznacza „trwale istniejc instytucj, nienastawion na osiganie zysku, sÙuČc spoÙeczeÚstwu i jego rozwojowi, otwart dla publicznoïci, która pozyskuje, konserwuje,
udost¿pnia i wystawia w celu badawczym, edukacyjnym lub dla rozrywki materialne i niematerialne ïwiadectwa ludzi oraz ich ïrodowiska.” (Kodeks Etyki ICOM dla
Muzeów, 2). Ponadto w dokumencie umieszczono m.in. informacje dotyczce tego, za
co muzea s odpowiedzialne. MoČemy tam przeczyta°, Če zarzdzajcy muzeami s
odpowiedzialni za ochron¿ oraz promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
(Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, 4).
W art.1 i 2 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. moČemy znaleĊ° deÞnicj¿
muzeum oraz cele, jakie ta instytucja powinna realizowa°. MoČemy tam przeczyta°
m.in., Če celem muzeum jest informowanie o wartoïciach i treïciach gromadzonych
zbiorów oraz upowszechnianie podstawowych wartoïci historii, nauki i kultury. Jednym z celów muzeum oprócz gromadzenia, naukowego opracowywania zbiorów,
wystawiennictwa jest równieČ edukacja. Warto zwróci° uwag¿, Če ustawa umieszcza
edukacj¿ na siódmym miejscu, wïród wymienionych dziesi¿ciu celów, natomiast prowadzenie dziaÙalnoïci wydawniczej na dziesitym (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24)). W rzeczywistoïci funkcja edukacyjna jest cz¿sto
traktowana w muzeach jako mniej istotna i prestiČowa w stosunku do wydawniczej,
czy redaktorskiej. W mojej opinii jest jednak odwrotnie, poniewaČ cel edukacyjny ma
istotny wpÙyw na frekwencj¿ w muzeum i na wychowanie kulturalne zwiedzajcych,
w tym m.in. lokalnej spoÙecznoïci.
Chcc odnaleĊ° deÞnicj¿ edukacji muzealnej, badacz natraÞa na pewien problem.
W Kodeksie Etyki ICOM umieszczono wytyczn, zgodnie z któr na muzeach spoczywa obowizek dziaÙalnoïci edukacyjnej (Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, 13). Nie
doszukamy si¿ tam jednak konkretnej deÞnicji „edukacji muzealnej”. Z Encyklopedii
PWN dowiemy si¿, Če termin „edukacja” pochodzcy z Ùac. educatio oznacza wychowanie i ksztaÙcenie (Encyklopedia PWN, 2017). MoČna postawi° tez¿, Če edukacja muzealna oznacza proces ksztaÙcenia i wychowania majcy si¿ odbywa° w muzeum lub
form¿ ksztaÙcenia i wychowania realizowan przez muzeum. W ksiČce Edukacja Muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej
w Polsce, próbowano odpowiedzie° na pytanie, czym jest „edukacja muzealna” i jak j
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rozumiej sami muzealnicy, jednak nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi. Autorzy
publikacji w badaniach posÙuČyli si¿ m.in. ankietami skierowanymi do muzealników.
Oto niektóre z opinii przedstawione w ksiČce: „Muzeum to placówka gromadzca,
opracowujca i katalogujca. Jej zadaniem jest udost¿pnianie zbiorów publicznoïci.
W tym zawiera si¿ wÙaïnie edukacja”, „(...) moČna powiedzie°, Če muzeum to przede
wszystkim edukacja. Oczywiïcie jest gromadzenie, katalogowanie zbiorów itp., ale
edukacja jest najwaČniejsza”, „Instytucja kultury, która powinna edukowa° spoÙecznoï°, dlatego poza wystawami czy wydawnictwami s inne dziaÙania (...)” (Szelg,
Grójec i Adamczyk, 2012, 30). Warto zauwaČy°, Če powyČsze deÞnicje okreïlaj nie
sam edukacj¿, ale jej rol¿ i miejsce w muzeum. Autorzy publikacji Edukacja Muzealna
w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. poprzez pytania do muzealników próbowali odnaleĊ° odpowiedĊ na pytanie
„jakie s cele edukacji muzealnej”. Odpowiedzi równieČ nie byÙy jednoznaczne, oto
niektóre z nich: „zdobycie szerokiej wiedzy o ïwiecie”, „zdobycie wiedzy na temat
przedmiotów i zjawisk, które prezentowane s w ramach kolekcji muzealnej”, „wyksztaÙcenie postaw odbiorców zainteresowanych np. sztuk, lokalnym dziedzictwem
kulturowym, nauk itp.” (Szelg, Grójec i Adamczyk, 2012, 39). Warto podkreïli°, Če
autorzy sami wskazuj na problem jednoznacznego okreïlenia, czym jest edukacja
muzealna i jakie miejsce zajmuje w muzeum. Jest to o tyle istotne, Če problem ów
wyst¿puje cz¿sto w ïrodowisku samych polskich muzealników. Prób¿ odpowiedzi
na to, czym jest edukacja muzealna, moČemy dostrzec w opracowaniu Ireny Wojnar
pt.: Muzeum czyli trwanie obecnoïci (Wojnar, 1991). Autorka odnosi si¿ w niej do Alfreda Lichtwarka (1852-1914), dyrektora hamburskiej Kunsthalle, ale przede wszystkim
historyka sztuki i edukatora. Wojnar uwaČa, Če Lichtwark zarysowaÙ podstawy pedagogiki muzealnej i to z nim naleČy wiza° jej pocztki. Ów historyk sztuki chciaÙ podwyČszy° ogólny poziom kultury estetycznej w spoÙeczeÚstwie jak równieČ poziom
estetyzacji otoczenia i produkcji (Wojnar, 1991).
Warto w tym miejscu zauwaČy°, Če edukacja w muzeum nie jest wymysÙem nowoČytnoïci. JuČ w staroČytnym museion istniaÙy formy zaj¿° dydaktycznych czy nawet badaÚ naukowych. PrzykÙadem jest muzejon w Aleksandrii, prawdopodobnie
posiadajcy ogród botaniczny i zoologiczny, pracowni¿ chirurgiczn, pracowni¿
astronomiczn oraz pokaĊn bibliotek¿, w której zgromadzono ok. 400 000 zwojów
( ygulski, 1982).
Powrót do idei muzealnictwa i edukowania spoÙeczeÚstwa m.in. poprzez udost¿pnianie zbiorów sztuki naleČy wiza° w Europie z WÙochami. W okresie renesansu
i baroku wïród bogatej arystokracji popularne byÙo kolekcjonerstwo. Jednym z przykÙadów mecenasów sztuki, którzy zapisali si¿ dla kultury europejskiej byÙ ród Medyceuszy. PrzykÙadem jest Cosma I MÙodszy, który zleciÙ Giorgio Vasariemu zaprojektowanie budynku jednego z najstarszych istniejcych do dnia dzisiejszego muzeów
w Europie – Galerii UĜzi. UĜzi („urz¿dy”) miaÙy pomieïci° biura trzynastu ministrów rodu, jednak w 1581 r. Bernardo Buontalenti zaproponowaÙ przeksztaÙcenie
górnej loggi w muzeum medycejskie, w którym na niespotykan dotychczas skal¿
udost¿pniono dla spoÙeczeÚstwa kolekcje zgromadzone przez ksiČ¿cy ród z Florencji ( ygulski, 1982, 12). Celami, które przyïwiecaÙy Medyceuszom, którzy tworzyli
swoje paÙace-muzea byÙy najprawdopodobniej ambicja polityczna, duma i patrio-
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tyzm ( ygulski, 1982, 12), jednakČe naleČy doda° do tego takČe ch¿° udost¿pnienia
skarbów sztuki, literatury i rzemiosÙa wspóÙczesnym im ludziom ze ïwiata kultury.
gwiadczy o tym chociaČby mecenat WawrzyÚca WspaniaÙego, dla którego miaÙ okazj¿ tworzy° MichaÙ AnioÙ. Trudno twierdzi°, Če Medyceusze mieli jakiï zorganizowany plan edukacyjny, ale czy nie zaliczylibyïmy ïwiadomego udost¿pnienia zgromadzonych kolekcji dla spoÙeczeÚstwa, a przede wszystkim ludzi kultury do pewnej
formy edukacji?
Rozwój pedagogiki muzealnej, jaki nastpiÙ na przeÙomie XIX i XX w., zaowocowaÙ
tym, Če w wi¿kszych muzeach zacz¿to tworzy° tzw. sÙuČby oïwiatowe. Na pocztku
XX w. równieČ w Polsce nastpiÙ rozwój edukacji muzealnej. W 1913 r. ukazaÙa si¿
publikacja Tadeusza SzydÙowskiego Muzeum jako czynnik oïwiatowy. SzydÙowski usiÙowaÙ wykaza° rol¿ muzeum w pobudzaniu umysÙowej ruchliwoïci uczniów. PrzeciwstawiaÙ edukacj¿ muzealn w stosunku do biernych metod ksztaÙcenia w szkoÙach. Jednoczeïnie stawiaÙ postulat, aby ekspozycje muzealne byÙy tworzone z myïl
o ksztaÙceniu, a wi¿c aby przyïwiecaÙa im idea edukowania zwiedzajcych. SzydÙowski uwaČaÙ, Če cel edukacyjny muzeów powinien by° realizowany przede wszystkim
ze wzgl¿du na mÙodzieČ, która w muzeach techniki powinna wzbogaca° i rozszerza°
swoj wiedz¿, natomiast w muzeach sztuki pogÙ¿bia° swoj wraČliwoï° estetyczn
(Wojnar, 1991). Od czasu publikacji SzydÙowskiego min¿Ùo ponad sto lat, jednak te
sÙowa s nadal aktualne. Jednym z celów muzeów od zawsze byÙo edukowanie spoÙeczeÚstwa, a nie tylko magazynowanie kolejnych zbiorów i ich naukowe opracowanie.
NaleČy pami¿ta°, Če muzea maj istotne znaczenie dla kultury danego miasta, regionu, czy kraju. Nie s jedynie magazynami, archiwami, czy oïrodkami badaÚ naukowych, ale speÙniaj równieČ istotn funkcj¿ kulturaln i edukacyjn.
Irena Wojnar postawiÙa interesujc i trafn tez¿, która w drugim dziesi¿cioleciu
XXI wieku nadal jest aktualna. W swoich rozwaČaniach odniosÙa si¿ do idei „Muzea
– uniwersytetami kultury”, która narodziÙa si¿ w latach szeï°dziesitych ubiegÙego
stulecia. WedÙug Wojnar edukacja muzealna nie powinna by° wyÙcznie pedagogik
szkoln, ale raczej zespoÙem propozycji skierowanych do caÙego spoÙeczeÚstwa. Autorka uwaČa, Če muzealne spotkania ze sztuk, powinny si¿ sta° spotkaniami z osigni¿ciami kultury, a muzeum powinno by° jednoczeïnie niekonwencjonaln szkoÙ
zdobywania zintegrowanej wiedzy osobistej, wraČliwoïci i doïwiadczeÚ, które wzbogac osobowoï° czÙowieka (Wojnar, 1991) odwiedzajcego muzeum, czy teČ uczestniczcego w zaj¿ciach muzealnych.
W ksiČce Muzeum, czyli trwanie obecnoïci autorka umieïciÙa równieČ teksty wybrane, które omawiaj róČne tematy z zakresu muzealnictwa. Omawiajc temat zwizany z edukacj muzealn, warto zwróci° uwag¿ m.in. na tekst MichaÙa Walickiego
SpoÙeczno-wychowawcza i oïwiatowa rola muzeów humanistycznych (Wojnar, 1991). Walicki próbuje odpowiedzie° na kilka pytaÚ zwizanych z ide prowadzenia edukacji
w muzeach, m.in. czy koniecznym jest istnienie muzeów dla szkoÙy? Do jakiego celu
i dla jakich uczniów muzea mog okaza° si¿ uČyteczne? Autor uwaČa, Če aby uzyska°
odpowiedĊ muzeom powinny przyïwieca° konkretne cele zwizane z pedagogik,
a mianowicie: a) nauka i nauczanie, b) wychowanie, c) popularyzacja. Ponadto M.
Walicki wytycza konkretne zaÙoČenia wspóÙpracy muzeów ze szkoÙami. UwaČa mianowicie, Če muzeum powinno zapewni° nauczycielowi warunki niezb¿dne do za304
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pewnienia mÙodzieČy wi¿kszej skali doïwiadczeÚ i przeČy° zwizanych z aktualnymi
tematami, dzi¿ki czemu bardziej zrozumiaÙy stanie si¿ wpÙyw faktów historycznych.
Ponadto Walicki uwaČa, Če muzeum powinno zmierza° do wdroČenia mÙodzieČy do
zrozumienia wartoïci eksponatów, dzi¿ki czemu wzroïnie prawdopodobieÚstwo, Če
dana osoba wróci do muzeum w przyszÙoïci. Muzeum powinno zatem zmierza° do
wyrobienia w umyïle mÙodego zwiedzajcego czegoï na ksztaÙt samodzielnej orientacji i twórczego zainteresowania historycznymi procesami. Edukacja muzealna oraz
wspóÙpraca muzeów ze szkoÙami powinna zmierza° do organizowania odpowiednio poinformowanych wycieczek szkolnych, których wizyta w muzeum b¿dzie miaÙa zwizek z aktualnie przerabianymi tematami w szkole. Ponadto muzea powinny
urzdza° wykÙady z zakresu historii sztuki, kultury materialnej i duchowej, czy cywilizacji, a takČe organizowa° dyskusje oraz gry muzealne i kursy, np. kursy rysunku
(Wojnar, 1991). Warto zwróci° uwag¿, Če M. Walicki pisaÙ swój tekst w latach 1933–
1934, a mimo to jego uwagi i postulaty dotyczce realizowania edukacji muzealnej s
nadal aktualne. W szczególnoïci te sÙowa dotycz muzeów miejskich usytuowanych
w miejscowoïciach o maÙym ruchu turystycznym, gdzie odbiorcami wystaw, publikacji oraz oferty edukacyjnej jest przede wszystkim lokalna spoÙecznoï°. W zwizku
z tym muzea powinny tak konstruowa° swoj ofert¿ wystawiennicz oraz edukacyjn, aby zach¿ci° ludzi, zarówno tych dorosÙych jak i mÙodzieČ szkoln, do ponownego odwiedzenia muzeum. Jest to o tyle istotne, Če efektem odpowiednio skierowanej
oferty jest frekwencja w danej instytucji.
Edukacja muzealna w Muzeum Historii Katowic ƐMHKƑ
Lekcje muzealne dost¿pne w Muzeum Historii Katowic (Muzeum Historii Katowic, 2017) w 2016 r. dziel si¿ na histori¿ Katowic i glska, etnograÞ¿, kultur¿ mieszczaÚsk oraz sztuk¿. Ponadto w ofercie edukacyjnej MHK znajduj si¿ zaj¿cia warsztatowe i wykÙady „Spotkania z histori”.
PrzykÙadem zaj¿° prowadzonych w MHK zgodnych z podstaw programow
jest lekcja „Miasto przemysÙowe” (szkoÙa podstawowa klasy IV - VI). Lekcja omawia
okres rewolucji przemysÙowej w XVIII i XIX w., która zmieniÙa charakter Górnego
glska. Uczniowie na przykÙadzie Katowic poznaj histori¿ rozwoju przemysÙu i dowiedz si¿ o jego wpÙywie na rozwój miasta. Na lekcji omawiane s takČe nowe technologie, które si¿ w tym okresie pojawiÙy, a wi¿c przede wszystkim maszyna parowa,
kolej, silnik elektryczny czy telegraf. Na lekcji wykorzystywane s m.in. takie ïrodki
dydaktyczne jak materiaÙ ikonograÞczny, mapy i teksty ĊródÙowe (Muzeum Historii
Katowic, 2017). Lekcja „Miasto przemysÙowe” jest zgodna z podstaw programow
dla szkóÙ podstawowych z zakresu Historia i SpoÙeczeÚstwo. Realizuje ona lekcj¿ zawart w podstawie programowej „Miasto przemysÙowe” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017).
PrzykÙadem kolejnych zaj¿° jest lekcja „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” dla gimnazjum. Podczas tej lekcji muzealnej uczniowie maj okazj¿ dowiedzie° si¿ o wpÙywie rewolucji przemysÙowej i powstaÙych w tym okresie technologii i wynalazków na
spoÙeczeÚstwo w XIX w. Na lekcji wykorzystywane s m.in. takie ïrodki dydaktyczne jak ĊródÙa pisane, ikonograÞczne i statystyczne (Muzeum Historii Katowic, 2017).
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Lekcja „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” jest zgodna z podstaw programow dla
szkóÙ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Lekcja realizuje zamieszczony w podstawie programowej temat „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” umieszczony na
III etapie nauczania (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów
i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 131).
Podczas lekcji „Gospodarka kapitalistyczna w XIX w.” uczniowie mog pozna°
proces industrializacji na przykÙadzie Katowic oraz innych miast województwa ïlskiego z podkreïleniem znaczenia przemysÙu wydobywczego i hutniczego. Podczas
lekcji zostaj równieČ omówione najwaČniejsze przedsi¿biorstwa przemysÙowe na
Górnym glsku oraz osoby, które si¿ przyczyniÙy w tym okresie do rozwoju przemysÙu. Lekcja realizuje zamieszczony w podstawie programowej „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” umieszczony w III etapie nauczania (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 131).
Na lekcji „Okolicznoïci nadania Katowicom praw miejskich” uczniowie poznaj
histori¿ przemiany Katowic ze wsi w miasto, która nastpiÙa w XIX w. Podczas zaj¿° uczestnicy zapoznaj si¿ z postaciami, które miaÙy wpÙyw na t przemian¿ a wi¿c
m.in. z Franzem von Wincklerem, Friedrichem Wilhelmem Grundmannem i Richardem Holtze.
Lekcja uzupeÙnia zamieszczony w podstawie programowej temat „Europa i Stany
Zjednoczone w epoce rewolucji przemysÙowej” (Podstawa programowa ksztaÙcenia
ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 142).
Na lekcji „Z dziejów Bogucic” uczniowie poznaj histori¿ dzisiejszej dzielnicy
Katowic – Bogucic od poÙ. XIV w. do wspóÙczesnoïci. Lekcja jest zgodna z podstaw
programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „MaÙa Ojczyzna” (Podstawa
programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37).
Lekcja „Autonomia województwa ïlskiego” jest kierowana do szkóÙ ponadgimnazjalnych. Na zaj¿ciach uczniowie poznaj genez¿ powstania Autonomicznego Województwa glskiego oraz jego funkcjonowanie w okresie od 1922 do 1939 r. Lekcja
jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „Odbudowa niepodlegÙoïci i Čycie polityczne II Rzeczpospolitej” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37) oraz „II Rzeczpospolita. SpoÙeczeÚstwo, gospodarka, kultura” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla
szkóÙ podstawowych, 2017, 37).
Oprócz lekcji muzealnych MHK oferuje takČe zaj¿cia warsztatowe oraz wykÙady.
Ponadto MHK wydaÙo trzy foldery informacyjne poïwi¿cone zaj¿ciom edukacyjnym
w muzeum: W dawnym atelier fotograÞcznym. Warsztaty dla uczniów, Archeologia w fotograÞi. PodróČ w czasie. oraz Lekcje muzealne dla uczniów.

Edukacja muzealna w Muzeum w Gliwicach
Na stronie www: hĴp://www.muzeum.gliwice.pl w zakÙadce Edukacja znajduje
si¿ oferta edukacyjna proponowana przez Muzeum w Gliwicach. Skierowana jest ona
do szkóÙ (Oferta staÙa, Dla Nauczycieli, Oferta czasowa, projekty edukacyjne), rodzin
i seniorów. Ponadto wyszczególniona jest propozycja wykÙadów: Dziwny jest ten glsk,
WokóÙ Technopolu, Judaizm i chrzeïcijaÚstwo, Podwieczorki muzyczne.
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Warta uwagi jest oferta skierowana dla nauczycieli, która zawiera takie propozycje, jak: „Warsztaty dla nauczycieli w Willi Caro!”, „MateriaÙy do pobrania – warsztaty
Mój Superbohater” oraz „Lekcje z komiksem” (Muzeum w Gliwicach, 2017). Na stronie wyst¿puje jednak problem techniczny, poniewaČ po wybraniu zamieszczonego
materiaÙu do pobrania przekierowuje nas na gÙówn stron¿ i pojawia si¿ komunikat
„Strony nie znaleziono”.
Lekcje muzealne oferowane przez Muzeum w Gliwicach umieszczone s w zakÙadce „Oferta StaÙa”. Na podstronie zwraca uwag¿ podziaÙ lekcji zgodnie z tematyk,
a wi¿c: „Spotkania z Histori”, „Spotkania z Histor w Radiostacji”, „Spotkania z Archeologi”, „Spotkania z Histori Sztuki”, „Spotkania z RzemiosÙem Artystycznym”,
„Spotkania z FilozoÞ czyli SzkoÙo Rozumienia”. Ponadto muzeum zadbaÙo o podziaÙ
tematów zaj¿° zgodnie z etapami nauczania, a zatem pogrupowano zaj¿cia zgodnie
z etapami: przedszkole szkoÙa podstawowa, szkoÙa podstawowa, szkoÙa podstawowa
i gimnazjum, SzkoÙa ponadgimnazjalna oraz dla uczniów na wszystkich poziomach
nauczania (Muzeum w Gliwicach, 2017).
PrzykÙadem lekcji oferowanej przez Muzeum w Gliwicach, która realizuje temat
zgodny z podstaw programow, s zaj¿cia „Gliwice na przestrzeni dziejów” przeznaczone dla uczniów szkoÙa podstawowej. Na lekcji uczniowie poznaj histori¿ Gliwic od momentu nadania praw miejskich po okres II wojny ïwiatowej. Na lekcji wykorzystywane s multimedia. Zaj¿cia jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ
podstawowych i realizuj temat „MaÙa Ojczyzna” (Podstawa programowa ksztaÙcenia
ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37).
Na lekcji „StaroČytny Egipt” przeznaczonej dla szkoÙy podstawowej uczniowie
poznaj histori¿ Egiptu w zarysie, oraz niektóre zagadnienia z nim zwizane takie jak
faraon, piramida, hieroglify. Na zaj¿ciach wykorzystywana jest prezentacja multimedialna. Lekcja jest cz¿ïciowo zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych. MoČe by° traktowana jako uzupeÙnienie tematu „Fundamenty Europy” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37).
Lekcja „ ycie codzienne w ïredniowiecznych Gliwicach” jest kierowana do
uczniów szkoÙy podstawowej i gimnazjum. Na zaj¿ciach uczniowie dowiedz si¿
jak wygldaÙo Čycie codzienne w ïredniowiecznym mieïcie na przykÙadzie Gliwic.
Uczestnicy dowiedz si¿, jaka byÙa moda w ïredniowieczu, jak wygldaÙy domy i jakie uprawiano zawody. Lekcja jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „Mieszczanie” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 39).
Temat „Industrializacja Górnego glska w XIX wieku” przeznaczony jest dla szkoÙy ponadgimnazjalnej. Na lekcji uczniowie maj okazj¿ pozna° zmiany, jakie zaszÙy na
glsku po 1742 r., a wi¿c po przej¿ciu przez Prusy. Uczestnicy dowiedz si¿ o przemianach, jakie nastpiÙy w przemyïle i spoÙeczeÚstwie na skutek industrializacji. Lekcja
jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zaj¿cia realizuj zamieszczony w podstawie programowej „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” umieszczon w III etapie nauczania (Podstawa programowa ksztaÙcenia
ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 131).
Lekcja „Okres PowstaÚ i Plebiscytu w Gliwicach” kierowana jest do szkoÙy ponadgimnazjalnej. Uczestnicy zaj¿° poznaj histori¿ Gliwic i powiatu gliwicko-toszeckiego
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w pierwszych latach po I wojnie ïwiatowej. W szczególnoïci omówiona jest sytuacja
spoÙeczno-polityczna na tym terenie, dziaÙalnoï° polskiego ruchu narodowego oraz
dziaÙania niemieckich siÙ zbrojnych. Na lekcji omówione s wydarzenia okresu powstaÚ ïlskich i plebiscytu na terenie miasta i powiatu gliwicko-toszeckiego. Temat
jest zgodny z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „Odbudowa niepodlegÙoïci i Čycie polityczne II Rzeczpospolitej” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 144).
Lekcja „Powstania i Plebiscyt na Górnym glsku 1919-1921” przeznaczony jest
dla szkoÙy ponadgimnazjalnej. Na zaj¿ciach omawiany jest okres powstaÚ ïlskich
i plebiscytu na Górnym glsku. Na zaj¿ciach uczniowie poznaj chronologi¿ wydarzeÚ trzech powstaÚ ïlskich z uwzgl¿dnieniem sytuacji w Gliwicach oraz w powiecie gliwicko-toszeckim. Lekcja jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ
podstawowych i realizuje temat „Odbudowa niepodlegÙoïci i Čycie polityczne II
Rzeczpospolitej” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ
ponadgimnazjalnych, 2017, 144).
Lekcja „Gliwice w okresie Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy 1918-1945”
dla szkóÙ ponadgimnazjalnych. Na zaj¿ciach uczniowie maj okazj¿ zapozna° si¿
z histori miasta w okresie Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Gliwice, b¿dce centrum górnoïlskiego przemysÙu ci¿Čkiego, peÙniÙy w tym okresie waČn rol¿
administracyjn. Uczestnicy dowiedz si¿ równieČ o zmianach urbanistycznych
w tym czasie.
Zaj¿cia realizuj temat zgodny z podstaw programow dla szkóÙ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Lekcja jest uzupeÙnieniem zamieszczonych w podstawie programowej tematów: „Europa i ïwiat mi¿dzy wojnami. SpoÙeczeÚstwo, gospodarka,
kultura” oraz „Europa i ïwiat podczas II wojny ïwiatowej” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 143-144)
Muzeum w Gliwicach posiada równieČ bogat propozycj¿ wykÙadów oraz ofert¿
czasow, które równieČ stanowi uzupeÙnienie tematów zawartych w podstawach
programowych dla szkóÙ.
Z tematów zamieszczonych w ofercie czasowej (Muzeum w Gliwicach, 2017),
które odpowiadaj podstawie programowej, warto wymieni° takie jak: „Polskie symbole narodowe – zaj¿cia dla najmÙodszych z okazji gwi¿ta NiepodlegÙoïci”, która to
lekcja realizuje temat podstawy programowej dla szkóÙ podstawowych „Odrodzenie
paÚstwa polskiego” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 41) oraz „JesieÚ z archeologi – Ludnoï° kultury ÙuČyckiej – pierwsi
górnoïlscy metalurdzy”. Druga lekcja stanowi uzupeÙnienie tematu podstawy programowej dla szkóÙ podstawowych „Fundamenty Europy” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 38).
Muzeum w Gliwicach wydaÙo ponadto broszur¿ „Dla szkoÙy!”, w której zamieszczono aktualn ofert¿ edukacyjn oraz realizowane przez muzeum projekty np. projekt „Kibicujemy emocjom” wyróČniony przez MarszaÙa Województwa glskiego
w konkursie Wydarzenie Muzealne 2013 r. (Dla szkoÙy!, 2016), czy „Jak dziecko do
obrazu” wyróČniony przez MarszaÙa Województwa glskiego w konkursie Wydarzenie Muzealne 2015 r. (Dla szkoÙy!, 2016).
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Edukacja muzealna w Muzeum w Chorzowie
Oferta edukacyjna Muzeum w Chorzowie jest mniej rozbudowana w porównaniu
z Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum w Gliwicach. Jest to muzeum mniejsze
i dysponujce mniejszymi ïrodkami Þnansowymi, niemniej jednak i tam moČna znaleĊ° pewne nawizania do obowizujcej podstawy programowej.
Na stronie www hĴp://www.muzeum.chorzow.pl Muzeum w Chorzowie, w zakÙadce Lekcje i zaj¿cia muzealne (Muzeum w Chorzowie, 2017) zobaczymy zaj¿cia
czasowe i staÙ ofert¿ zaj¿° muzealnych. Zamieszczona na stronie internetowej oferta
edukacyjna nie posiada podziaÙu na lekcje dostosowane do konkretnego etapu nauczania, np. szkoÙy podstawowej czy ponadgimnazjalnej.
PrzykÙadem lekcji muzealnej zgodnej z podstaw programow s zaj¿cia „GodÙo
czy logo?”. Na lekcji uczniowie dowiedz si¿ o zmianach, jakie zachodziÙy w poszczególnych herbach czy w polskim godle oraz o genezie tych zmian na tle historycznym. Uczestnicy poznaj równieČ róČnic¿ mi¿dzy herbem, godÙem, a wspóÙczesnym
logiem.
Lekcja moČe stanowi° uzupeÙnienie tematu „SpoÙeczeÚstwo ïredniowiecznej Europy” zamieszczonego w podstawie programowej dla szkóÙ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ
ponadgimnazjalnych, 2017, 128).
Na zaj¿ciach „Chorzów dawniej i dziï” uczniowie poznaj zarys historii Chorzowa. Dowiedz si¿ równieČ o zmianach urbanistycznych na terenie miasta. Lekcja jest
zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „MaÙa
Ojczyzna” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych,
2017, 37).
Na lekcji „Moje miasto - moja dzielnica” uczniowie maj okazj¿ pozna° histori¿
wybranej dzielnicy Chorzowa na tle historii miasta i regionu. Zaj¿cia realizuj temat
„MaÙa Ojczyzna” z podstawy programowej dla szkóÙ podstawowych (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37).

Edukacja w Muzeum w Rybniku
Oferta edukacyjna Muzeum w Rybniku jest zamieszczona na stronie www hĴp://
www.muzeum.rybnik.pl w zakÙadce Zwiedzanie i edukacja. Oferta jest rozbudowana
i przejrzysta, posiada podziaÙ na lekcje muzealne skierowane do: przedszkoli, szkóÙ
podstawowych, gimnazjów, szkóÙ ponadgimnazjalnych. Ponadto oferta edukacyjna
Muzeum w Rybniku zawiera takČe propozycj¿ wykÙadów.
PrzykÙadem lekcji muzealnych wchodzcych w zakres podstawy programowej
lub edukacji regionalnej (Muzeum w Rybniku, 2017) s „Pocztki Rybnika” przeznaczone dla szkoÙy podstawowej. Na zaj¿ciach uczniowie zapoznaj si¿ z genez powstania Rybnika. Lekcja jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „MaÙa Ojczyzna” (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego
dla szkóÙ podstawowych, 2017, 37).
Na zaj¿ciach „PowstaÚców zacigaj” dla szkóÙ ponadgimnazjalnych uczniowie
poznaj histori¿ okresu powstaÚ ïlskich i plebiscytu górnoïlskiego w zarysie. Lekcja
jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „Od-
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budowa niepodlegÙoïci i Čycie polityczne II Rzeczpospolitej” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 144).
Na lekcji „Rybnicki Okr¿g W¿glowy” dla szkóÙ ponadgimnazjalnych uczniowie
poznaj histori¿ Rybnika b¿dcego centrum Rybnickiego Okr¿gu W¿glowego. Lekcja jest zgodna z podstaw programow dla szkóÙ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaj¿cia realizuj i uzupeÙniaj zamieszczony w podstawie programowej temat
„Polska w systemie komunistycznym” umieszczonej w III etapie nauczania (Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych,
2017, 136).
Na lekcji „W cieniu maszyny parowej” dla uczniów szkoÙy ponadgimnazjalnej
uczestnicy maj okazj¿ pozna° wydarzenia zwizane z okresem rewolucji przemysÙowej ze szczególnym uwzgl¿dnieniem Rybnika i powiatu rybnickiego. Lekcja jest
zgodna z podstaw programow dla szkóÙ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na
zaj¿ciach realizowany jest temat zamieszczony w podstawie programowej „Rozwój cywilizacji przemysÙowej” umieszczon w III etapie nauczania (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla gimnazjów i szkóÙ ponadgimnazjalnych, 2017, 131).
Na zaj¿ciach o temacie „Moja miejscowoï° w historii Górnego glska” uczniowie poznaj histori¿ Rybnika w zarysie. Lekcja jest zgodna z podstaw programow
dla szkóÙ podstawowych i realizuje temat „MaÙa Ojczyzna” (Podstawa programowa
ksztaÙcenia ogólnego dla szkóÙ podstawowych, 2017).

Konkluzja
Na podstawie przeprowadzonej analizy ofert edukacyjnych wybranych muzeów
górnoïlskich naleČy stwierdzi°, Če posiadaj one rozbudowan ofert¿ edukacyjn,
zarówno czasow, jak i staÙ. W róČnym stopniu propozycje danych muzeów odpowiadaj podstawie programowej oraz celom, jakie stawia przed instytucjami edukacyjnymi i placówkami kultury edukacja regionalna.
W zaÙczonych opisach propozycji edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych brak informacji czy dana lekcja realizuje podstaw¿ programow. Taka
informacja mogÙaby okaza° si¿ pomocna w podj¿ciu decyzji o wizycie w muzeum
danej grupy szkolnej. Pomocne w zaprezentowaniu swojej oferty edukacyjnej s takČe
przykÙady stosowanych ïrodków dydaktycznych, a takČe fotograÞe z przeprowadzonych juČ zaj¿°. Muzeum w Chorzowie, czy Muzeum w Rybniku nie zamieïciÙy tych
informacji.
Poszczególne muzea w róČnym stopniu potraÞ teČ wykorzysta° moČliwoïci nowoczesnych technologii, które da si¿ zastosowa° na stronach internetowych. Muzeum
w Gliwicach jest przykÙadem bardzo dobrego zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej. Na tej stronie znajduj si¿ pliki do pobrania (cho° obecnie podczas próby pobrania pliku nast¿puje przekierowanie uČytkownika na stron¿ startow), ale równieČ
istnieje moČliwoï° umieszczenia posta z dan lekcj, czy ofert na portalu spoÙecznoïciowym takim jak Facebook czy TwiĴer. Istnieje równieČ moČliwoï° wysÙania maila z dan propozycj edukacyjn. Natomiast Muzeum w Chorzowie posiada ubog
stron¿ internetow pozbawion jakichkolwiek dodatkowych informacji o zaj¿ciach,
poza moČliwoïci pobrania ulotki edukacyjnej w formacie jpg.
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Na przykÙadzie Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum w Gliwicach widoczny
jest duČy udziaÙ uczestników zaj¿° edukacyjnych w stosunku do ogólnej frekwencji
w muzeum.
W MHK w 2014 r. w zaj¿ciach edukacyjnych wzi¿Ùo udziaÙ 5906 osoby, gdzie ogólna liczba zwiedzajcych wystawy muzealne prezentowane w budynkach naleČcych
do muzeum, jak i eksponowane w innych instytucjach kultury zobaczyÙo 23 120 osób.
W MHK w 2015 r. (Sprawozdanie z dziaÙalnoïci edukacyjnej w Muzeum Historii Katowic za rok 2014, 2015). W zaj¿ciach edukacyjnych wzi¿Ùy udziaÙ 5 823 osoby, gdzie
ogólna liczba zwiedzajcych wystawy muzealne, prezentowane w budynkach naleČcych do muzeum, jak i eksponowane w innych instytucjach kultury zobaczyÙo
38 325 osób (Sprawozdanie z dziaÙalnoïci edukacyjnej w Muzeum Historii Katowic
za rok 2015, 2016).
Wzrastajc liczb¿ biorcych udziaÙ w zaj¿ciach edukacyjnych w stosunku do ogólnej liczby zwiedzajcych muzeów wykazuje Muzeum w Gliwicach. W 2012 r. ogólna
liczba zwiedzajcych w muzeum wyniosÙa 40 497 osób, z czego korzystajcych z oferty edukacyjnej byÙo 8 501, co stanowiÙo ok. 20% odwiedzajcych. W 2013 r. ogólna liczba zwiedzajcych w muzeum wyniosÙa 41 675 osób, z czego korzystajcych z oferty
edukacyjnej byÙo 13 166, co stanowiÙo ok 31% odwiedzajcych. W 2014 r. ogólna liczba
zwiedzajcych w muzeum wyniosÙa 48 340 osób, z czego korzystajcych z oferty edukacyjnej byÙo 18 205, co stanowiÙo ok 38% odwiedzajcych. W 2015 r. ogólna liczba
zwiedzajcych w muzeum wyniosÙa 48 232 osób, z czego korzystajcych z oferty edukacyjnej byÙo 18 739, co stanowiÙo ok 39% odwiedzajcych (Chudyba, 2016).
Na przedstawionych wyČej przykÙadach, moČna zauwaČy°, Če wyst¿puje tendencja rosnca pod ktem korzystania z oferty edukacyjnej w muzeach. Ten artykuÙ jest
jedynie wst¿pem do szerszych badaÚ poïwi¿conych wzrastajcej roli funkcji edukacyjnej w muzeum. Na przytoczonych w artykule przykÙadach widoczne jest, Če
rola edukacji muzealnej w stosunku do innych, ustawowych celów muzeum roïnie.
WpÙyw na frekwencj¿ ma równieČ przygotowanie oferty edukacyjnej zarówno w Muzeum Historii Katowic, jak i Muzeum w Gliwicach.
Niniejszy artykuÙ jest równieČ baz wyjïciow do przeprowadzenia badaÚ, jak
w poszczególnych muzeach przedstawia si¿ liczba uczestników zaj¿° edukacyjnych
w stosunku do ogólnej frekwencji w muzeach. Wyniki takich badaÚ statystycznych
mogÙyby udowodni° wzrastajc funkcj¿ edukacyjn muzeów oraz pomóc w rozwoju tej dziedziny muzealnictwa, jak jest edukacja muzealna.
NaleČaÙoby si¿ takČe zastanowi° nad opracowaniem wspólnego systemu konstruowania i realizowania ofert edukacyjnych w muzeach zarówno pod ktem kompetencji, jakie powinien posiada° edukator, stosowanych ïrodków dydaktycznych i konstruowaniu samej oferty edukacyjnej. W muzeach stosuje si¿ podobne rozwizania, jeïli
chodzi o budowanie oferty edukacyjnej, zatem: lekcje muzealne, wykÙady oraz warsztaty dla dzieci i mÙodzieČy. MoČna to wykorzysta° i rozwin°, aby w rezultacie opracowa°
ogólne wytyczne dla edukacji muzealnej. OdebraÙoby to argument tym, którzy uwaČaj
edukatorów muzealnych za zespóÙ praktyków a nie specjalistów w swojej dziedzinie.
ZalČkiem takiej dyskusji z pewnoïci jest publikacja Edukacja Muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, jak i strona
internetowa Portal Edukacji Muzealnej (Forum Edukatorów Muzealnych, 2017).
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W mojej opinii edukacja muzealna jest pod wzgl¿dem merytorycznym i dydaktycznym uzupeÙnieniem, a nawet dopeÙnieniem oferty muzeów. Opracowane lekcje
muzealne s projektami autorskimi i s wielokrotnie podparte specjalistyczn wiedz
z danej dziedziny takiej jak historia, historia sztuki, etnologia itd.
Ponadto, edukacja muzealna stanowi istotne uzupeÙnienie dla programów szkolnych, poniewaČ placówki muzealne dysponuj ïrodkami niedost¿pnymi w szkoÙach.
WspóÙpraca pomi¿dzy szkoÙami, a muzeami moČe by° zatem cenna nie tylko dla danej szkoÙy, czy muzeum, ale równieČ dla uczniów.
Warto równieČ zauwaČy°, Če edukacja muzealna realizuje postulaty edukacji regionalnej, pod poj¿ciem której rozumiem pewien proces ksztaÙcenia oraz ksztaÙtowania toČsamoïci wïród mieszkaÚców danego regionu, którzy czuj si¿ zwizani ze
swoim regionem i jego kultur (Wróbel, 2017).
Edukacja w muzeach speÙnia funkcj¿ kulturoznawcz. Edukator muzealny ma
moČliwoï° poszerzenia wiedzy danej osoby, dziecka czy dorosÙego, na temat kultury
i historii danego regionu. Wizyta na lekcji muzealnej, wykÙadzie czy udziaÙ w warsztacie powinny poskutkowa° poszerzeniem wiedzy oraz rozwini¿ciem zainteresowaÚ
danej osoby na temat historii, historii sztuki i kultury kraju oraz regionu.
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