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Lekcja historii online
Ma!gorzata MACHA"EK

Wspó!czesny nauczyciel historii, zalewany ogromn" 

liczb" publikacji o charakterze dydaktycznym, wci"# 

szuka odpowiedzi na pytanie: Jak atrakcyjnie i sku-

tecznie uczy$? Dostrzegaj"c ogromne zaintereso-

wanie spo!ecze%stwa wystawami historycznymi 

uwa#am, #e jednym z miejsc, w których warto 

poszukiwa$ odpowiedzi na to pytanie, powinno 

by$ muzeum. Wspó!czesne muzea to nie tylko 

przestrzenie wystawowe, ale równie# centra kultury 

i edukacji&. Warto zatem z wi'ksz" ni# dot"d uwag" 

przyjrze$ si' temu, co te instytucje oferuj" szkolnej 

edukacji historycznej.

Dydaktycy historii od dawna doceniali znacze-

nie muzeów dla jej nauczania, a w dotychczasowej 

literaturze przedmiotu zwracano uwag' przede 

wszystkim na pe!nion" przez nie funkcj' uzupe!-

niaj"c" i wspomagaj"c" warsztat pracy nauczyciela 

historii(. Podkre)lano, #e obserwacja zabytków 

zgromadzonych na wystawach umo#liwia uczniom 

wzbogacenie wiedzy spostrze#eniowej, przekszta!-

cenie jej w obiektywne wyobra#enia historyczne 

oraz w!"czenie ich jako przes!anek formu!owania 

1  Przyk!adami tego rodzaju instytucji kultury s# np. Europejskie 
Centrum Solidarno$ci w Gda%sku, Muzeum Historii &ydów Polskich 
w Warszawie, Brama Poznania – Interaktywne Centrum Historii Os-
trowa Tumskiego w Poznaniu, Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górno$l#zaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie czy Muzeum 
Emigracji w Gdyni.
2  Szerzej na temat wykorzystania muzeów w edukacji historycznej: 
Unger P. Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988; Centkowski J. 
Muzea w nauczaniu historii [w:] Majorek C. [red.] Metodyka naucza-
nia historii w szkole podstawowej, Warszawa 1988, s. 387-398; 
Zielecki A. [red.] Muzeum w nauczaniu historii, Rzeszów 1989; 
Roszak S., Strzelecka M. [red.] IV Toru!skie Spotkania Dydaktyczne. 
Muzea i archiwa w edukacji historycznej, Toru% 2007; Chor#'y E., 
Konieczka-(liwi%ska D., Roszak S. Edukacja historyczna w szkole. 
Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 258-259.

poj'$ historycznych*. Zwiedzanie wystawy to 

tak#e okazja do weryfikacji i konkretyzacji wiedzy 

historycznej, a muzealny sposób opowiadania 

o przesz!o)ci odci"#a uczniów od pami'ciowego 

przyswajania informacji, pobudza szereg operacji 

my)lowych, tworzy warunki sprzyjaj"ce rozwija-

niu umiej'tno)ci porównywania, wnioskowania 

i uogólniania+. To oczywi)cie nie wszystkie korzy)ci 

z prowadzenia edukacji historycznej w muzeum – 

pami'ta$ trzeba chocia#by o mo#liwo)ciach kore-

lacji mi'dzyprzedmiotowej oraz walorach wycho-

wawczych wystaw.

W ostatnich dwóch dekadach liczba wystaw 

o tematyce historycznej znacznie wzros!a. Powsta!o 

kilka nowych muzeów historycznych, a w muzeach 

wielooddzia!owych otwierane s" nowe ekspozycje 

po)wi'cone bli#szej lub dalszej przesz!o)ci. W zde-

cydowanej wi'kszo)ci s" to wystawy nowego typu 

okre)lane jako wystawy narracyjne. Buduj" one opo-

wie)$ o przesz!o)ci, pos!uguj"c si' nie tylko obiek-

tami muzealnymi, ale równie# s!owem, obrazem, 

d,wi'kiem i rozbudowan" scenografi", za pomoc" 

których tworz" iluzj' minionej rzeczywisto)ci. Taki 

sposób opowiadania o przesz!o)ci jest nie tylko 

atrakcyjny dla m!odych ludzi wychowanych w kul-

turze zdominowanej przez przekaz wizualny i mul-

timedia, ale wychodzi równie# naprzeciw postula-

tom nauczania polisensorycznego. Wspó!czesne 

muzea oferuj" bowiem zwiedzaj"cym nie tylko 

3  Zielecki A. Muzea [w:] Maternicki J. [red.] Wspó"czesna dydaktyka 
historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warsza-
wa 2004, s. 201-202.
4  Ibidem.
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cenne obiekty zamkni'te w gablotach, ale równie# 

mo#liwo)$ ich dotykania, bezpo)redniego kontaktu, 

interakcji i dzia!ania. Pomimo coraz bogatszej oferty 

muzealnej w!"czenie muzeów do praktyki szkolnej 

nie jest !atwe. Przyczyn" jest nie tyle niska )wiado-

mo)$ zalet tego typu edukacji w)ród nauczycieli, co 

przeszkody natury organizacyjnej b"d, finansowej-. 

Internetowe platformy muzealne pozwalaj" cz')-

ciowo zniwelowa$ te ograniczenia oraz wzbogaci$ 

warsztat pracy nauczyciela historii.

Zmiany cywilizacyjne, zw!aszcza nowe sposoby 

komunikowania si' sprawi!y, #e obecnie w zasa-

dzie ka#de muzeum ma swoj" stron' internetow" 

zawieraj"c" mniej lub bardziej rozbudowane infor-

macje dotycz"ce jego dzia!alno)ci. Oferuj"c wirtu-

alne spacery po swoich ekspozycjach lub prezen-

tuj"c w Internecie cz')$ swoich kolekcji, staraj" si' 

zach'ci$ zainteresowanych do odwiedzenia danej 

placówki. Temu samemu celowi s!u#y te# coraz 

bogatsza oferta dydaktyczna publikowana na por-

talach internetowych.. Rozbudowane platformy 

internetowe s" prowadzone nie tylko przez muzea 

posiadaj"ce ju# swoje ekspozycje, ale równie# 

przez placówki muzealne, które s" jeszcze w fazie 

budowy w!asnych siedzib i gromadzenia zbiorów. 

Obok nich funkcjonuj" w Internecie muzea stano-

wi"ce wy!"cznie byt wirtualny, bez planów zbu-

dowania istniej"cej w realu placówki. Ró#norodne 

materia!y zamieszczane przez te placówki na por-

talach internetowych mog" by$ wykorzystywane 

zdalnie w edukacji historycznej, !"cz"c tym samym 

cele, jakie stawia sobie szko!a i muzeum.

O tym, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie 

zostanie wykorzystany potencja! portalu muzeal-

nego, decyduje sam nauczyciel. Od jego kreatyw-

no)ci, potrzeb i mo#liwo)ci b'dzie te# zale#a!o, czy 

wirtualny kontakt z muzeum zaowocuje równie# 

kontaktem bezpo)rednim, czyli wizyt" uczniów. 

Analizuj"c zawarto)$ portali muzealnych, mo#na 

5  We wspó!czesnej szkole rozliczana jest ka'da godzina, co znacz-
nie utrudnia realizacj) zaj)* edukacyjnych poza budynkiem szkolnym. 
Na przeszkodzie staj# równie' takie przeszkody, jak odleg!o$* mi)dzy 
szko!# a wystaw#, a cz)sto równie' trudno$ci finansowe.
6  Muzea dzi#. Rozmowa z dr hab. Ma!gorzat# Omilanowsk#, podse-
kretarz stanu w MKiDN, http://muzealnictwo.com/2013/09/muzea-

-dzis-rozmowa-z-dr-hab-malgorzata-omilanowska-podsekretarz-sta-
nu-w-mkidn/#sthash.3bETvmwI.dpuf, dost)p 20.04.2014. Por. tak'e 
na temat muzeów wirtualnych: Fic M. Rola muzeów on-line w pro-
cesie edukacji historycznej i obywatelskiej [w:] Roszak S., Strzelecka 
M. [red.] IV Toru!skie Spotkania Dydaktyczne. Muzea i archiwa w edu-
kacji historycznej, Toru% 2007, s. 152-156.

wskaza$ trzy g!ówne zadania, jakie mog" spe!ni$ 

w praktyce edukacyjnej:

1. narz'dzie wspomagaj"ce efektywno)$ 

wizyty w muzeum;

2. wystawa online;

3. baza materia!ów dydaktycznych:

• lekcje online,

• scenariusze zaj'$ i pakiety edukacyjne,

• materia!y ikonograficzne,

• teksty ,ród!owe,

• materia!y audiowizualne.

Przygotowanie 
do wizyty w muzeum

Analiza informacji znajduj"cych si' na stronie inter-

netowej muzeum to wa#ny element przygotowania 

do wycieczki do muzeum zarówno dla nauczycieli, 

jak i dla uczniów. Nauczyciel planuj"cy wycieczk' 

do muzeum znajdzie tam informacje o godzi-

nach otwarcia placówki, cenach biletów, ma te# 

mo#liwo)$ zarezerwowania godziny zwiedzania 

lub terminu lekcji muzealnej (wa#ne zw!aszcza 

w przypadku placówek ciesz"cych si' bardzo du#" 

popularno)ci"). S" to oczywi)cie istotne kwestie 

organizacyjne, ale z punktu widzenia procesu 

dydaktycznego znacznie wa#niejsze jest pozyskanie 

informacji dotycz"cych samej ekspozycji. Pozwol" 

one na w!a)ciwe zaplanowanie celów nauczania, 

przygotowanie scenariusza zaj'$, zada% dla ucz-

niów (mo#e to by$ np. karta pracy na wystawie lub 

zestaw zada% ukierunkowuj"cych uwag' uczniów 

w trakcie zwiedzania). Lekcja w muzeum powinna 

by$ )ci)le powi"zana z celami realizowanymi przez 

nauczyciela w trakcie ca!ej edukacji, a wiadomo-

)ci uzyskane przez uczniów zintegrowane z wia-

domo)ciami uzyskanymi na lekcjach. Uczniowie 

powinni wiedzie$ nie tylko, jaki b'dzie tytu! (temat) 

wystawy, któr" zobacz", ale równie# dlaczego j" 

b'd" zwiedza$. Zasady powy#sze powinny obowi"-

zywa$ równie# w sytuacji, gdy nauczyciel decyduje 

si' na skorzystanie z gotowej oferty lekcji muze-

alnych przygotowanych przez muzealników. Cie-

kawy poradnik „Jak zaplanowa$ wizyt' w muzeum?” 

mo#na znale,$ na stronie Muzeum Pa!acu Jana III 

w Wilanowie/.

7  http://www.wilanow-palac.pl/jak_zaplanowac_wizyte_w_muze-
um.html, dost)p 4.07.2016.
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Wystawy muzealne nie s" tworzone z my)l" 

o programie nauczania historii, dlatego cz'sto 

wymagaj" odpowiedniego przygotowania mery-

torycznego, wprowadzenia w kontekst historyczny, 

czasami nawet podania uczniom zupe!nie nowych 

informacji lub wyja)nienia poj'$. Nie zawsze jest na 

to czas na lekcjach. Rozwi"zaniem problemu mo#e 

by$ równie# skorzystanie z dobrze przygotowanej 

strony internetowej danej wystawy. Im starsi ucz-

niowie, tym wi'cej informacji mog" samodziel-

nie zdoby$. Wprowadzeniem do wystawy mo#e 

by$ równie# zaprezentowanie uczniom zamiesz-

czonych na portalu fragmentów ekspozycji lub 

wybranych obiektów (lub zaproponowanie, aby 

sami „zwiedzili” wskazan" stron' internetow"). 

Tego rodzaju zabieg pozwoli wzbudzi$ zaintere-

sowanie sam" wystaw" i zwi'kszy aktywno)$ ucz-

niów w muzeum (np. zainspiruje ich do ewentu-

alnych pyta% pod adresem prowadz"cego lekcj' 

muzealn"). Uczniowie cz'sto nie zadaj" pyta% lub 

pytaj" o sprawy pozornie oczywiste, poniewa# ca!a 

wystawa jest dla nich nowo)ci".

Portal muzealny mo#e by$ przydatny równie# 

na etapie podsumowania wystawy. Karty pracy 

lub sporz"dzanie przez starszych uczniów nota-

tek niew"tpliwie wp!ywa na zasób przyswojonych 

wiadomo)ci, ale odbija si' niekorzystnie na samym 

zwiedzaniu. Uczniowie skoncentrowani na tym, 

aby zapisa$ okre)lone informacje, mniej uwa#nie 

przygl"daj" si' ogl"danym obiektom i w mniejszym 

stopniu s" w stanie wczu$ si' w tworzon" przez 

ekspozycj' atmosfer'. Strona internetowa mo#e 

by$ pomocna w przypomnieniu tre)ci wystawy, 

czasami informacji o obiektach, co b'dzie przy-

datne w trakcie rekapitulacji w szkole.

Wystawa online

Wystawy, które w pe!nej wersji mo#na znale,$ 

w Internecie, s" przygotowywane przez ró#ne 

podmioty. Wiele z nich to profesjonalnie wykonane 

i warto)ciowe merytorycznie wersje online wystaw 

czasowych (np. wystawy Instytutu Pami'ci Narodo-

wej, które znacz"co poszerzaj" ofert' wystaw tego 

typu przygotowanych przez muzea). Nie zawsze 

jednak wystawa online jest warta polecenia. Auto-

rami niektórych z nich s" osoby, którym nie mo#na 

odmówi$ pasji, ale cz'sto brakuje im rzetelnej 

wiedzy historycznej. Ocena warto)ci merytorycznej 

wystawy wirtualnej zawsze nale#y do nauczyciela, 

który podejmuje decyzj' o w!"czeniu jej do zestawu 

)rodków dydaktycznych.

Maciej Fic, analizuj"c rol' wirtualnych muzeów 

w edukacji historycznej wskazuje, #e w porównaniu 

z muzeami dzia!aj"cymi w przestrzeni realnej maj" 

one wiele zalet, w)ród których nale#y wymieni$:

• „wirtualno!" czasow#”, czyli mo$liwo!" 

korzystania z ekspozycji w dowolnym czasie 

bez konieczno!ci przemieszczania si%,

• mo$liwo!" przeprowadzenia selekcji eks-

ponatów i dostosowania ich do potrzeb 

nauczyciela, zw&aszcza celów dydaktycz-

nych i mo$liwo!ci poznawczych uczniów,

• mo$liwo!" aktywizacji uczniów korzystaj#-

cych z takiej formy uczenia si% dzi%ki „prze-

rzuceniu” na nich ci%$aru obserwacji, analizy, 

syntezy itp.,

• zwi%kszenie mo$liwo!ci utrwalania wiedzy 

poprzez wykorzystanie znajduj#cych si% na 

stronach internetowych quizów lub mo$-

liwo!" wielokrotnego wracania na stron% 

internetow# w celu weryfikowania pozy-

skanych informacji0.

Oczywi)cie tego rodzaju wystawy maj" rów-

nie# mankamenty, w)ród których nale#y wymieni$ 

chocia#by brak mo#liwo)ci dotkni'cia i obejrzenia 

eksponatu w dowolny sposób (ale takiej mo#liwo-

)ci nie oferuj" równie# tradycyjne muzea). Przede 

wszystkim jednak wirtualne zwiedzanie pozbawione 

jest atmosfery muzeum, co jednak nie znaczy, #e 

taka forma aktywno)ci nie wywo!uje u uczniów 

zaanga#owania emocjonalnego.

Wystawa wirtualna mo#e sk!ada$ si' z obrazów, 

rysunków, modeli przestrzennych, fotografii (rów-

nie# 3D), nagra% audio i wideo, prezentacji multime-

dialnych, wirtualnych panoram, tekstów pisanych. 

W porównaniu z muzeami tradycyjnymi wielo)$ 

obiektów prezentowanych w muzeum wirtualnym 

8  Fic M. Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej 
i obywatelskiej, Op., cit. s. 153.
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jest praktycznie nieograniczona, ale w odró#nie-

niu od muzeów „prawdziwych” s" to tylko cyfrowe 

informacje o tych obiektach. Bogaty wybór wirtu-

alnych wystaw historycznych znajduje si' na plat-

formie Google Cultural Institute (s" to wystawy 

po)wi'cone wydarzeniom i postaciom historycz-

nym przygotowane przez instytucje z ca!ego )wiata, 

dlatego wi'kszo)$ wystaw jest dost'pna g!ównie 

w j'zyku angielskim)1.

Podobnie jak wystawie rzeczywistej, równie# 

wystawie wirtualnej powinna towarzyszy$ refleksja 

dydaktyczna: w jakim celu uczniowie maj" zapo-

zna$ si' z dan" wystaw"? Jakie wiadomo)ci powinni 

sobie przyswoi$ i w jaki sposób b'd" one zintegro-

wane z ca!o)ci" ich wiedzy historycznej?

Wystawa online mo#e by$ wprowadzeniem do 

lekcji, sposobem prezentacji tematu, a tak#e podsu-

mowaniem pojedynczej lekcji b"d, ich cyklu. Starsi 

uczniowie mog" tak" wystaw' ogl"da$ samodziel-

nie w ramach pracy domowej, a czas na lekcji mo#e 

by$ przeznaczony na wyja)nienie niezrozumia!ych 

kwestii i kontekstów. M!odsi uczniowie wymagaj" 

natomiast wsparcia w postaci komentarza nauczy-

ciela. Nie ulega w"tpliwo)ci, #e wystawa online 

nie zast"pi wystawy rzeczywistej, jednak w wielu 

sytuacjach mo#e by$ niezwykle pomocna, mo#e 

te# zach'ci$ do wizyty w muzeum albo do two-

rzenia w!asnej wystawy uczniowskiej, np. w ramach 

metody projektu.

Baza materia!ów dydaktycznych

Portale muzealne zawieraj" niezwykle bogat" baz' 

ró#norodnych materia!ów dydaktycznych. Coraz 

cz')ciej dotycz" one znacznie szerszego spek-

trum ni# tematyka oferowanych przez same muzea 

wystaw – ambicj" wielu z nich jest bowiem prowa-

dzenie edukacji obejmuj"cej chronologicznie ca!" 

epok', co daje nauczycielowi du#e mo#liwo)ci 

wyboru. Inna sprawa, #e w zdecydowanej wi'k-

szo)ci s" to materia!y do historii najnowszej. Naj-

ciekawszym przyk!adem rozbudowanego portalu 

edukacyjnego dotycz"cego epoki wcze)niejszej 

jest portal „Wirtualne muzeum” prowadzony przez 

Muzeum Pa!acu Jana III w Wilanowie&2. Omawiane 

9  https://www.google.com/culturalinstitute/beta, dost)p 4.07.2016.
10  http://www.wilanow-palac.pl/edukacja, dost)p 4.07.2016.

materia!y dziel" si' na dwie kategorie – pierwsza 

z nich jest przeznaczona do wykorzystania online, 

a drug" mo#na okre)li$ ogólnie jako zbiór mate-

ria!ów, które stanowi" baz' do tworzenia przez 

nauczycieli autorskich rozwi"za% dydaktycznych.

Lekcje online

Na cz')ci platform muzealnych mo#na zale,$ 

gotowe scenariusze lekcji umo#liwiaj"ce ich prze-

prowadzenie przy wykorzystaniu bezpo)redniego 

dost'pu do Internetu. Lekcje takie bazuj", przynaj-

mniej cz')ciowo, na zasobach danego muzeum. 

S" one przygotowane przez specjalistów z zakresu 

muzealnictwa, ale nie zawsze spe!niaj" wszystkie 

oczekiwania dydaktyków, dlatego musz" zosta$ 

poddane wnikliwej ocenie przez zainteresowanego 

nauczyciela. Szczególn" uwag' nale#y zwróci$ na 

dostosowanie tre)ci do mo#liwo)ci poznawczych 

uczniów i do ich umiej'tno)ci komputerowych oraz 

na obszerno)$ i stopie% trudno)ci wykorzystywa-

nych podczas lekcji materia!ów i zada%. Warto te# 

sprawdzi$, czy dysponujemy wszystkimi niezb'd-

nymi materia!ami do przeprowadzenia takiej lekcji 

– w trakcie zaj'$ nie b'dzie ju# czasu na modyfika-

cje i poszukiwania. Przyk!ady lekcji online mo#na 

znale,$ m.in. na stronach Muzeum Historii 3ydów 

Polskich POLIN&& oraz Muzeum Pa!acu Jana III 

w Wilanowie&(.

Scenariusze zaj"# i pakiety edukacyjne

Niezale#nie od lekcji przeznaczonych do rea-

lizacji w formie online edukatorzy muzealni pro-

ponuj" nauczycielom do)$ poka,ny wybór scena-

riuszy klasycznych szkolnych zaj'$. Scenariusze te 

mog" by$ równie# inspiracj" do tworzenia przez 

nauczycieli w!asnych lekcji. Tak jak lekcje online, 

nale#y podda$ je weryfikacji, zwracaj"c uwag' na 

planowane cele i metody. W wielu scenariuszach 

zaskakuje nadmiar proponowanych metod, sto-

sowanie ró#norodnej terminologii, dlatego trzeba 

by$ wobec nich krytycznym. Jednocze)nie nale#y 

doceni$, #e wi'kszo)$ propozycji charakteryzuje si' 

)wie#ym spojrzeniem na poszczególne zagadnienia. 

Ich autorzy bazuj" g!ównie na materia!ach, których 

nie ma w podr'cznikach, cz'sto s" to materia!y 

11  http://www.polin.pl/pl/lekcjanazywo, dost)p 4.07.2016.
12  http://www.wilanow-palac.pl/multimedialnie_o_historii.html, 
dost)p 4.07.2016.
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zgromadzone przez dane muzeum, które nie s", 

i pewnie nie b'd", wykorzystywane do budowa-

nia ekspozycji&*. Na portalach mo#na znale,$ te# 

gotowe pakiety edukacyjne, jak np. przygotowany 

przez Muzeum Historii Polski pakiet po)wi'cony 

Janowi Karskiemu&+.

Materia!y ikonograficzne

Zasoby zdj'$, jakie znajdujemy na platformach 

muzealnych, mo#na podzieli$ na dwie kategorie. 

Pierwsza to materia! ilustracyjny zwi"zany bezpo-

)rednio z ekspozycjami – s" to wybrane obiekty 

muzealne lub fragmenty wystaw. Druga to obiekty 

z zasobów muzeum nieuj'te w ekspozycji. Foto-

grafie, równie# w wersji 3D, mog" s!u#y$ nauczy-

cielom do zilustrowania omawianych zagadnie%, 

budowania zada% sprawdzaj"cych wiadomo)ci 

i umiej'tno)ci lub jako punkt wyj)cia do pracy 

domowej. Dzi'ki realizowanemu od lat procesowi 

digitalizacji zbiorów muzea prezentuj" na swoich 

portalach ogromnie du#o obiektów w tak dosko-

na!ej jako)ci, #e umo#liwiaj" przeprowadzenie 

analizy znacznie dok!adniejszej (zbli#enie, zdj'cia 

3D, mo#liwo)$ obejrzenia poszczególnych etapów 

konserwacji itp.) ni# ogl"d tych samych obiektów na 

wystawie, gdzie najcenniejsze przedmioty znajduj" 

si' zazwyczaj w gablotach. Materia!y ikonograficzne 

mo#na znale,$ na stronach wi'kszo)ci muzeów.

Teksty $ród!owe

Teksty ,ród!owe pisane nie stanowi" dominu-

j"cej grupy materia!ów oferowanych przez muzea, 

ale s" to zazwyczaj teksty unikalne i dot"d niepubli-

kowane. Poniewa# muzea historyczne koncentruj" 

sw" uwag' na historii najnowszej, st"d w)ród pre-

zentowanych ,róde! najliczniejsze s" dokumenty, 

relacje oraz wspomnienia. Wi'kszo)$ z nich ma 

charakter bardzo osobisty, ukazuj"cy jednostkowe 

do)wiadczenia ludzi. Na strony muzeów warto te# 

zajrze$ w poszukiwaniu dokumentów dotycz"cych 

historii regionalnej b"d, lokalnej&-.

13  Wspó!czesne muzea, zw!aszcza po$wi)cone historii najnowszej, 
gromadz# +ród!a dotycz#ce epoki, w tym archiwizuj# relacje $wiad-
ków (archiwa historii mówionej).
14  http://karski.muzhp.pl, dost)p 4.07.2016.
15  Np. na stronie Muzeum Historii Gdyni mo'na znale+* wybór do-
kumentów dotycz#cych 'ycia codziennego mieszka%ców miasta, 
http://www.muzeumgdynia.pl/zbiory/dokumenty-zycia-codzienne-
go, dost)p 4.07.2016.

Materia!y audiowizualne

Na szczególn" uwag' zas!uguj" prezentowane 

na portalach muzealnych materia!y audiowizualne. 

S" w)ród nich nagrania z relacjami )wiadków oraz 

filmy – zarówno archiwalne, jak równie# przygo-

towane specjalnie na potrzeby danej wystawy b"d, 

portalu edukacyjnego. Mog" by$ wykorzystane 

zarówno w trakcie lekcji, jak te# w ramach pracy 

domowej (np. w przypadku starszych uczniów 

zapoznanie si' z wybranymi relacjami mo#e by$ 

zlecone jako wprowadzenie do nowej lekcji).

Ciekawy przyk!ad materia!ów audiowizualnych 

jest dost'pny na portalu muzealnym Muzeum 

Historii Gdyni&.. „Gdynia opowiedziana” to wynik 

projektu, dzi'ki któremu zosta!y udost'pnione 

krótkie filmowe relacje mieszka%ców tego miasta, 

obejmuj"ce okres od jego powstania do 1989 roku 

(podzielone na trzy bloki chronologiczne (mi'-

dzywojnie, II wojna )wiatowa, czasy powojenne 

do 1989 roku). Materia!om filmowym towarzyszy 

komentarz historyczny, biogramy bohaterów oraz 

materia!y edukacyjne, które pozwalaj" na wyko-

rzystanie tej strony internetowej jako inspiracji 

do warsztatów tematycznych b"d, jako pomocy 

dydaktycznej na lekcjach. Stosunkowo krótkie 

wypowiedzi zosta!y obudowane zestawem mate-

ria!ów edukacyjnych – do ka#dego filmu przygo-

towano pytania dotycz"ce tre)ci oraz pytania do 

bloków tematycznych. W tym drugim materiale 

wskazane zosta!y równie# filmy, które nale#y obej-

rze$, aby udzieli$ odpowiedzi na zadane pytania. 

Natomiast w zak!adce „Obrazy i pytania” zosta! 

zaprezentowany wybór zdj'$ z gotowymi pyta-

niami do analizy. W ten sposób uczniowie otrzy-

muj" doskona!y materia! do samodzielnej pracy, 

a nauczyciel gotowy materia! dydaktyczny.

Ogromny, licz"cy obecnie kilkaset pozycji zbiór 

relacji dotycz"cych powstania warszawskiego, 

wojny i okupacji mo#na znale,$ na portalu Muzeum 

Postania Warszawskiego w zak!adce „Archiwum 

Historii Mówionej”&/. Wszystkie opowie)ci )wiad-

ków maj" bardzo indywidualny, a przez to bardzo 

subiektywny charakter, dzi'ki czemu stanowi" nie-

zwykle cenne ,ród!o archiwalne. Ten subiektywny 

16  http://gdyniaopowiedziana.pl, dost)p 4.07.2016.
17  http://ahm.1944.pl, dost)p 4.07.2016.
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charakter sprawia jednak pewne trudno)ci dydak-

tyczne – wielu relacji nie mo#na pozostawi$ bez 

komentarza nauczyciela. Autorzy niektórych por-

tali, zdaj"c sobie spraw' z trudno)ci, jakie napo-

tyka ucze% stykaj"cy si' z relacjami )wiadków 

historii, przygotowali specjalne scenariusze zaj'$ 

wprowadzaj"cych do danej tematyki. Przyk!adem 

takich materia!ów s" scenariusze znajduj"ce si' na 

portalu edukacyjnym Muzeum Historii 3ydów Pol-

skich POLIN&0. Bogaty wybór filmów edukacyjnych 

mo#na znale,$ równie# na portalu Muzeum Pa!acu 

Jana III w Wilanowie&1 oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego(2.

Przedstawione w niniejszym tek)cie przyk!ady 

stanowi" tylko namiastk' tego, co poszukuj"cy 

nauczyciel historii mo#e znale,$ na stronach inter-

netowych muzeów. Od dawna podczas dyskusji 

o modelu edukacji historycznej zg!aszane s" postu-

laty przesuni'cia akcentu po!o#onego na wiadomo-

)ci przyswajane (model pasywno-kontemplacyjny) 

18  http://www.polin.pl/pl/bazamaterialow, dost)p 4.07.2016.
19  http://www.wilanow-palac.pl/multimedialnie_o_historii.html, 
dost)p 4.07.2016.
20  http://www.1944.pl/edukacja_i_kultura/materialy_do_pobrania, 
dost)p 4.07.2016.

na wiedz' zdobywan" i u#ytkowan" samodzielnie 

(model aktywno-refleksyjny)(&. Wci"# te# podsta-

wowym ,ród!em wiedzy uczniów o przesz!o)ci 

pozostaje podr'cznik. Jestem przekonana, #e jedn" 

z ciekawszych mo#liwo)ci zmiany tego stanu 

jest szersze wykorzystanie oferty nowoczesnych 

muzeów historycznych, w tym równie# dost'p-

nych dla ka#dego muzealnych portali edukacyjnych.
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21  Maternicki J. Aktywno-refleksyjny model kszta"cenia historyczne-
go [w:] Maternicki J., Hoszowska M., Sier')ga P. Historia. Spo!ecze%-
stwo. Wychowanie, Rzeszów 2003, s. 27-40.

Strona internetowa Muzeum Pa!acu Króla Jana III w Wilanowie.


