
 

 

 

 

 

 

 
Szkoły ponadpodstawowe w MEK – 

Oferta dla grup zorganizowanych 
 
W myśl hasła "moje muzeum - muzeum o mnie" zapraszamy do spotkania z muzealiami i 
archiwaliami - przedmiotami z różnych czasów i kontekstów kulturowych, które nieodmiennie 
wiele mówią o nas samych.  
 
W czasie warsztatów zachęcamy do zadawania pytań, uważnego przyglądania się otaczającej nas 
rzeczywistości, krytycznej analizy (pozornie) oczywistych zjawisk i znaczeń. Bazujemy na zapisach 
podstawy programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego. Pracujemy z tekstami ikonicznymi, 
ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizowania danych, wyciągania wniosków i 
wypowiadania się na forum. Uwrażliwiamy na kontekst, indywidualną perspektywę i etyczny 
wymiar relacji międzykulturowych.  

Teksty kultury  

 Po co nam stare pliki? 

Świeże spojrzenie na muzealną przestrzeń. Krytyczne podejście do źródeł. Doskonalenie 
umiejętności interpretacji tekstów kultury: archiwalnych dokumentów, starych zdjęć, 
przedmiotów z różnych czasów i kontekstów kulturowych. Nauka wyciągania wniosków i 
zadawania pytań. Metodologiczne i etyczne uwarunkowania pozyskiwania wiadomości i 
prowadzenia wywiadów.  

 Gramatyka kultury 

Czy język może mieć wpływ na percepcję rzeczywistości? Praca z eksponatami i tekstami z 
muzealnego archiwum. Poszukiwanie źródeł etnonimów. Analiza kategorii ja – ty, swój – obcy, 
my – oni. Odkrywanie związków słów z warunkami historycznymi i społeczno-kulturowymi, w 
jakich były wypowiadane. Poznawanie możliwości i ograniczeń związanych z patrzeniem na świat 
przez nasze „kulturowe okulary”. 

 Wesele. Gra muzealna 

„Oni i my – my i oni” – chłopi i mieszczanie w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Gra muzealna 
wciągająca w świat „kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, barwnych kafanów i 
kabatów” za pomocą zagadek, tekstów źródłowych i multimediów. Odkrywanie specyfiki życia na 
wsi i w mieście na przełomie XIX i XX wieku. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy 
obejmujących zagadnienia kluczowe dla rozumienia i interpretacji Wesela. 

 



 

 

 

 

 

 

 Podszewka Kazimierza. Gra miejska 

Interaktywna gra terenowa prowadząca uczestników przez 600 lat historii 
krakowskiego Kazimierza – archiwalne dokumenty, zdjęcia i miejsca z nimi związane. Realizacja 
zadań integruje uczestników, uczy planowania i współpracy, a atrakcyjna forma przekazu treści 
sprzyja rozwijaniu kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz twórczej interpretacji tekstów 
kultury. Gra jest dostępna w dwóch wariantach rozgrywanych w oparciu o smartfony lub 
drukowane karty pracy. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

 Warsztaty dla grup zorganizowanych prowadzimy od poniedziałku do soboty. 
W tygodniu przyjmujemy grupy w godzinach 8:30-17:30, a w sobotę 11:00-17:30. 

 Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Ich tematyka odpowiada 
założeniom podstawy programowej, a także poszerza zawarte w niej treści 
o nowe wątki. 

 Maksymalna wielkość grupy: 25 osób 

 Czas trwania: ok. 1,5h  

 Cena:  8 zł/osoba. Opiekunowie uczestniczą w warsztatach bezpłatnie. 

Rezerwacja warsztatów: Anna Sereda, tel. 12 430 60 23, poniedziałek – piątek, g. 9:00-

16:00. 

 

 


