
SPOTKANIE LIDEREK I LIDERÓW EDUKACJI MUZEALNEJ

Muzeum Warszawy i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
wraz z Forum Edukatorów Muzealnych zapraszają na pierwsze spotkanie 
adresowane do osób zarządzających zespołami edukacyjnymi 
w muzeach i instytucjach kultury. 

è   Spotkanie online odbędzie się 29 maja 2020 roku w godz. 11.00 – 14.00 

Muzeum Warszawy przy wsparciu Forum Edukatorów Muzealnych planuje rozpocząć 
program wspierający kadrę zarządzającą zespołami edukacyjnymi poprzez stworzenie 
przestrzeni do spotkań w różnych instytucjach kultury, wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk, stworzenie przestrzeni do rozmowy o trudnościach i sposobach ich rozwiązywa-
nia, umożliwienia sieciowania współpracy i partnerstw. Inicjatywa ma na celu wymianę 
perspektyw i wsparcie rozwoju edukacji nieformalnej w obszarach związanych z kulturą, 
sztuką i programami społecznymi.

Projekt ma opierać się na spotkaniach, które odbywałyby się raz na kwartał, zgodnie 
z opracowanym harmonogramem (dobrowolne zgłoszenia instytucji goszczących) i za każ-
dym razem dotykałyby innego zagadnienia lub zagadnień.

è   Jakie są korzyści z udziału w programie?

• dołączenie do społeczności skupiającej się wokół problematyki edukacji mu-
zealnej, mającej wpływ na jej kształt i mechanizmy działania,

• rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi i ze-
społami je realizującymi,

• rozwijanie kompetencji w zakresie szeroko rozumianej komunikacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gotowości do krytycznego i  konstruktywnego dia-
logu, komunikowania pomysłów, poszerzania świadomości celów, wartości 
i  polityk, jakimi kierują się instytucje kultury a  jednocześnie podnoszenie 
świadomości ich różnorodności,

• możliwość pozyskiwania partnerstw w projektach edukacyjnych,

• możliwość udziału we wspólnych projektach.

muzealna



è   Agenda spotkania 29 maja

Obecnie najpilniejsze kwestie ogniskują się wokół aktywności edukacyjnych online. Udo-

stępnianie zbiorów i  dorobku naukowego muzeów jest obecnie koniecznością. Jednak 

udostępnianie a prowadzenie edukacji online to obszary o różnym kontekście dydaktycz-

nym i metodologicznym. Proces uczenia się w bezpośrednim kontakcie z dziedzictwem 

przeszłości, dziełem sztuki, muzealium czy zabytkiem został ograniczony przez epidemię. 

Czy edukacja muzealna online może go zastąpić? Po kilku tygodniach prób podejmowa-

nia różnych aktywności poprzez różne instytucje już widać, że proces uczenia się online, 

edukowania w zakresie dziedzictwa i historii sztuki musi być inny – powinniśmy przyjąć 

odmienną metodologię i uwzględnić zmieniające się potrzeby uczestników. Przed muze-

alnikami stanęło wyzwanie wypracowania metod edukacji online. Wypracowanie metod 

prowadzenia procesów nauki poprzez kontakt z dziedzictwem online wydaje się włączać 

szersze grupy społeczne, które poprzez ograniczony dostęp (odległość, zdrowie, bariery 

ekonomiczne) nie mogły często uczestniczyć w nim „na żywo”. Z drugiej jednak strony 

brak dostępu do sprzętu, ograniczenia wynikające z  kondycji zdrowotnej (wzrok, uwa-

runkowania neurologiczne, którym nie służy długi kontakt z ekranami), brak kompeten-

cji cyfrowych sprawiają, że taki rodzaj edukacji może wykluczać a nie włączać. Podczas 

spotkania wymienimy się dotychczasowymi doświadczeniami, zastanowimy się jak jako 

edukatorzy muzealni możemy odpowiadać na wyzwania chwili i zastanowimy się wspól-

nie, jak działać dalej. 

Kolejnym, istotnym zagadnieniem do dyskusji jest zarządzanie zespołem rozproszonym. 

Jak w tej sytuacji radzimy sobie w kontekście zarządzania zespołami, delegowania zadań, 

monitorowania postępów? Jakie sposoby komunikacji wydają się najefektywniejsze, ale 

też najwygodniejsze? Czy praca w rozproszeniu spowalnia procesy czy je usprawnia? Jak 

radzimy sobie z wyzwaniami dotyczącymi ograniczeń budżetowych w kontekście polityki 
kadrowej? 

Zapraszamy do rozmowy.

è   Informacje techniczne dotyczące uczestnictwa w spotkaniu

• Osoby zainteresowana udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie 
formularza online.

• Osoby zgłaszające się na spotkanie prosimy o informację, czy chciałyby się 
podzielić swoimi doświadczeniami w formie krótkiej prezentacji. 

• Organizatorzy potwierdzą możliwość uczestnictwa w spotkaniu 
w osobnym mailu 

• Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom, 
link do spotkania wyślemy do osób zarejestrowanych w dniu 27 maja. 


