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národného

pre

vzdelávanie

povstania

a

v

výchovu

Úvod
Múzeá po celé storočia svojej existencie pôsobili na človeka
a ovplyvňovali jeho poznanie. Dejiny múzejnej edukácie sú staré ako samotná
história verejných múzeí. Vznik novovekých múzejných inštitúcií ovplyvnila
existencia a fungovanie gréckych museionov, ktoré popri napĺňaní
základných

funkcií

ako

ich

poznáme

dnes,

intenzívne

podnecovali

vzdelávaciu rolu múzea.1 Učenci doby gréckych museionov pochopili význam
pravdivej analýzy minulosti a význam uchovávania hodnôt, ktoré by
v budúcnosti mohli byť nápomocné ako východiská pre ľudské vzdelávanie.
Práve na tomto princípe vznikol model pôsobenia súčasných múzeí, ktorý
spája

do

komplexného

celku

prvky

výskumnej, vedeckej, kultúrnej

a vzdelávacej inštitúcie. Z tejto filozofie čerpajú aj súčasné múzejnopedagogické postupy.2
Múzea

tretej

generácie

v

snahe

nadviazať

profesionálnu

komunikáciu so školskými zariadeniami a jej pedagógmi otvárajú svoj priestor
pre aplikovanie všetkých foriem neformálneho vzdelávania. Múzejné
prostredie je rozhodne vhodné na dopĺňanie školského vzdelávania. Jeho
pôsobenie

nemá

podávať

komplexnú

informáciu,

ale

má

byť

skôr inšpiratívne, podnecujúce k dialógu a k opakovaným návštevám múzea.
Tento spôsob vzdelávania pôsobí na formovanie ľudských postojov
a vzťahov.3 Témou vzájomnej komunikácie školských pedagógov so
zamestnancami múzeí venujúcimi sa múzejnej pedagogike sa v múzejnej
komunite

zaoberá

predovšetkým

Odborná

komisia

pre

vzdelávanie

a výchovu v múzeách (ďalej len OKVAV), pôsobiaca v rámci odborných
komisií Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS). Na ceste k skvalitneniu
komunikácie, odborná komisia zorganizovala kolokvium pod názvom NA
SPOLOČNEJ CESTE. Stretnutie sa uskutočnilo 3. júla 2017 v priestoroch
Slovenského národného múzea – Múzea bábkarských kultúr a hračiek na
Hrade Modrý Kameň. Program jednodňového odborného stretnutia bol
rozdelený do troch blokov. Témou prvého bolo inštitucionálne zázemie
múzeí a škôl a ich postoj k procesu neformálnej edukácie, druhý blok sa
venoval múzejnej pedagogike aplikovanej v praxi, v tretej poslednej časti
kolokvia rezonovala téma, kam vedie spoločná cesta múzeí a školského
prostredia.

1

LALKOVIČ, M.: Typológia múzeí. Banská Bystrica, 2005, s. 13

2

JAGOŠOVÁ, L. et al.: Muzejní pedagogika. Brno, 2010, s. 13-14.

3

ŠÁŠKYOVÁ, M.: Teoretické východiská múzejnej komunikácie. In: Múzeum
školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácii Rudina
2000. Bratislava, 2000, s. 11.
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(Bc. Agáta Lešková, sprievodkyňa, Národná banka
Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici)
Zámerom stretnutia profesionálov v oblasti vzdelávania bolo otvoriť odbornú
diskusiu k týmto témam:
•

múzeá na Slovensku ako priestor pre neformálne vzdelávanie,

•

akceptovanie

vzdelávania

v

múzeách

zo

strany

školských

pedagógov,
•

a naopak, pohľad múzejníkov na prijímanie a akceptovanie múzejnej
pedagogiky v slovenskom školskom vzdelávacom systéme.

Cieľmi kolokvia sa stali:
•

pomenovanie bariér, ktoré bránia vzájomnej spolupráci,

•

vzájomné objasnenie terminológie,

•

spoločná diskusia o problémoch.

Priestor bol venovaný aj ďalším oblastiam:
•

do akej miery sú múzeá pripravené na aplikovanie múzejnej
pedagogiky, alebo ako sa na túto úlohu pripravujú,

•

akú úlohu zohrávajú inštitúcie Slovenské národné múzeum a Zväz
múzeí na Slovensku a čo robia pre to, aby mohli byť múzejní
pedagógovia akceptovaní,

•

ako sú pedagógovia školských zariadení motivovaní k využívaniu
múzejného prostredia na Slovensku, k návštevám múzeí a k
dlhodobej spolupráci s nimi,

•

otvorenie tém o tvorbe učebných osnov a školských vzdelávacích
programov a ich

prispôsobiteľnosti potrebám jednotlivých

školských zariadení.

Odborná diskusia analyzovala aj avizovanú pripravovanú reformu školstva
a očakávania od tejto zmeny. Otáznym ostáva, aké sú grantové mechanizmy
ministerstva kultúry a ministerstva školstva a možnosť ich vzájomného
prepojenia.

6

1.1 Inštitucionálne zázemie múzeí
Za inštitúcie reprezentujúce múzejníctvo na Slovensku boli v rámci
kolokvia predstavené Slovenské národné múzeum (ďalej SNM) a Zväz múzeí
na Slovensku (ďalej ZMS).

1.1.1 Slovenské národné múzeum
(Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského
národného múzea)
Úvod stretnutia otvoril generálny riaditeľ SNM, ktorý predstavil
inštitúciu múzea a napĺňanie jeho hlavných činností, pričom sa vzhľadom
k nosnej téme kolokvia, venoval zvlášť jeho vzdelávacej pôsobnosti.
Pripomenul, že táto úloha múzeí je napĺňaná už po celé storočia, vďaka
jedinečnosti, ktorú môžu ponúkať iba múzeá, využívaním originality
prostredníctvom zbierkových predmetov. Súčasnú podobu vzdelávania
v múzeách a aplikovanie metód múzejnej pedagogiky zhodnotil ako
prirodzené vyvrcholenie múzejno-pedagogických snáh. Ich počiatky siahajú
už do druhej polovice šestnásteho storočia do novovznikajúcich šľachtických
a meštianskych múzeí, ktoré mali slúžiť vzdelávacím cieľom určeným pre
široký okruh publika. Tento nastolený trend bol mimoriadne inšpirujúci, zvlášť
pre múzeá vznikajúce koncom osemnásteho a v priebehu devätnásteho
storočia, v dobe označovanej ako kultúrna a výchovná perióda.
K výraznejšiemu posunu vo vzdelávacej úlohe múzeí došlo na
začiatku dvadsiateho storočia, kedy boli prvýkrát sformulované múzejnopedagogické teórie. Jeho druhá polovica zaznamenala aj prvé múzejnopedagogické inštitúcie a v mnohých múzeách aj múzejno-pedagogické
oddelenia. Na prelome posledných dvoch storočí si múzejná pedagogika
vybudovala platformu uznávanej oblasti práce v múzeu a postupne sa
zaradila medzi rešpektované vedecké odbory. Návštevu múzea so statickým
výkladom v ponuke múzea vystriedal zážitok, poznanie, vedomosť.
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Prvý blok:
INŠTITUCIONÁLNE ZÁZEMIE
MÚZEÍ A ŠKÔL NA
SLOVENSKU

Ukážkovým reprezentantom aplikovania múzejnej pedagogiky
(ďalej MP) v slovenskom prostredí je Slovenské národné múzeum, jedna
z najstarších múzejných inštitúcii na Slovensku, združujúce osemnásť
špecializovaných múzeí v rámci celého Slovenska. Okrem toho SNM ako
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vrcholná štátna zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia
inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti zároveň plní funkciu koordinačného,
metodického,

odborno-poradenského,

štatistického,

vzdelávacieho

a

informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.
Prostredníctvom svojho metodického pracoviska tzv. muzeologického
kabinetu

podporuje

vzdelávanie

mnohé

zamestnancov

odborné
múzeí

v

aktivity

a

zabezpečuje

ďalšie

odborných

činnostiach

(napr.

v súčasnosti aj akreditovaný kurz múzejnej pedagogiky).
Muzeologický kabinet SNM má vo svojej náplni činnosti súvisiace so
spracovávaním koncepcie a prognózy rozvoja múzejníctva v SR, s návrhmi
na legislatívno-právne úpravy, kabinet vedie mnohé evidencie, napr.
múzejných zariadení, publikačnej, edičnej, expozičnej či výstavnej činnosti
pracovníkov múzeí SNM a podobne. Jeho zamestnanci zabezpečujú aj
redakciu a vydávanie časopisu Múzeum a iných publikácií, podieľajú sa tiež
na organizovaní odborných podujatí (konferencie, semináre).
SNM

vytváralo

zázemie

s

podporou

pre

rozvoj

múzejnej

pedagogiky už od roku 2005, kedy bolo v rámci generálneho riaditeľstva
zriadené Oddelenie múzejnej pedagogiky. Od toho istého roku je realizovaný
dlhodobý projekt s názvom Škola v múzeu – Veda hrou, ktorého hlavným
cieľom je čo najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť múzea pre
detského návštevníka. Jeho podstatu tvorí neformálnosť múzejného
prostredia v edukačnom procese, ponuka priestoru pre hru, interakciu,
experiment, zábavu i diskusiu.4 Tento projekt sa vyvinul z pôvodne
interaktívneho edukačného programu SNM – Prírodovedného múzea, dnes
zastrešuje vzdelávacie aktivity všetkých špecializovaných múzeí tvoriacich
Slovenské národné múzeum. Programy umožňujú aktívne poznávanie a
učenie sa, ktoré podnecuje bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu skúmať, ako
veci okolo nás fungujú. Učiteľom tento program umožňuje dopĺňať
vyučovanie, zatraktívniť ho a prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov priamou
skúsenosťou a kontaktom s exponátmi súvisiacimi s výučbou.
V jednotlivých múzeách (pobočkách) SNM došlo k podpore
aplikovania MP, dokonca v niektorých pobočkách boli prvýkrát vytvorené
pracovné pozície referent pre múzejnú pedagogiku. Približne v roku 2005

4

https://www.navstevnik.sk/skola-v-muzeu-veda-hrou [cit. 2017-09-07]
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bola vytvorená interná grantová schéma, využívaná múzeami SNM k tvorbe
jednotlivých múzejných projektov, o ktoré múzeá požiadali.
Dobrým príkladom aplikovania metód MP je práve SNM – Historické
a realizované jednotlivé VP, úspešne už niekoľko rokov prebieha komunikácia
zamestnancov expozície so školskými pedagógmi. Múzeum pripravuje
a realizuje vzdelávacie programy aj pre marginálne skupiny návštevníkov,
tiež pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov. Snaha zamestnancov SNM
- Historického múzea o implementáciu MP do portfólia činnosti SNM,
vychádza z nadšenia jednotlivých jej realizátorov, ale aj z podpory
generálneho riaditeľstva.
Ako inšpiráciu pre nasledujúce múzejno-pedagogické činnosti
slovenských múzeí uviedol Mgr. Panis príklad amerického modelu, kde sú
jednotlivé „produkty“ múzejnej pedagogiky (napr. tie, ktoré sú určené
seniorom) preplácané zdravotnou poisťovňou. Cieľom vzdelávania v múzeu
je zlepšenie vitality, zdravia a mentálnej kondície jednotlivých poistencov ‒
edukantov.

1.1.2 Zväz múzeí na Slovensku
(Mgr. Iveta Kaczarová, predsedníčka Zväzu múzeí na
Slovensku)
Druhá vrcholová múzejná inštitúcia na Slovensku, ktorej súčasnou
predsedníčkou je riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci Mgr.
Iveta Kaczarová, je Zväz múzeí na Slovensku. Bol založený v roku 1990 ako
profesijné záujmové združenie múzeí Slovenskej republiky.
V rámci svojho poslania ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje
záujmy svojich členov, podieľa sa na príprave právnych predpisov a
rozvojových koncepcií múzejníctva. Okrem toho sa podieľa na realizácii
rôznych foriem vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú
a publikačnú činnosť, tiež propaguje a popularizuje činnosť združenia a
podobne. Snahou ZMS je, aby sa v prostredí členských múzeí darilo napĺňať
poslanie múzeí, preto sa podieľa na príprave odborných konferencií,
podujatia Noc múzeí a galérií, odborného podujatia Festival múzeí a na
vydávaní rôznych metodík a publikácií.
Členovia ZMS vykonávajú náplň svojich funkcií bez finančného
nároku, výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré sa stretáva a riadi
činnosť celého ZMS vrátane piatich odborných komisií, ktorých členovia
rovnako vykonávajú svoju činnosť bez nároku na honorár. V začlenení ZMS
9
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múzeum na Bratislavskom hrade. Na vysokej úrovni sú pripravované

pracujú jednotlivé komisie, ktorých členovia sa pravidelne stretávajú,
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pripravujú konferencie, vydávajú vlastné zborníky a pod.
1.

Etnologická komisia,

2.

Únia múzeí v prírode,

3.

Komisia pre zbierky dejín techniky,

4.

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti,

5.

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách.
Hlavným cieľom Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie

v múzeách (ďalej OKVAV) je posilňovanie postavenia vzdelávacej roly múzeí
na Slovensku. Činnosť a aktivity komisie sú určené predovšetkým jej členom,
múzejným pedagógom, ale aj všetkým pracovníkom múzeí na Slovensku,
ktorí sa špecializujú na prípravu vzdelávacích aktivít a prácu s návštevníkmi.
Tvorí ju skupina múzejných pedagógov z rôznych múzeí, ktorí sa stretávajú
na zasadnutiach komisie, organizujú exkurzie, navštevujú sa v domovských
múzeách, pripravujú konferencie a vydávajú metodické tlačoviny.
Táto komisia od svojho založenia v roku 2008 sa prezentuje ako
veľmi aktívna a činná. Napr. v roku 2014 jej členovia formou dotazníkového
prieskumu v radoch riaditeľov múzeí a tiež zamestnancov vykonávajúcich
vzdelávaciu činnosť v múzeách získali informácie o úrovni napĺňania tejto
činnosti. Analýza potvrdila, že vo väčšine slovenských múzeí vzdelávaciu
činnosť vykonávajú zamestnanci v kumulovaných funkciách, v mnohých
prípadoch bez dostatočného materiálno-technického a tiež aj personálneho
zabezpečenia. V snahe napredovania a riešenia týchto nedostatkov v roku
2015 vypracovali členovia odbornej komisie Stratégiu rozvoja komisie na
roky 2015 – 2017, dokument, z ktorého vyplynul smerovanie sekcie na
zadefinované obdobie. Okrem toho od roku 2016 komisia pripravila sériu
článkov publikovaných v periodiku Dobrá škola, a to pod názvom Učíme sa
v múzeu. Tieto články priniesli konkrétne ukážky využívania múzejného
prostredia školskými pedagógmi v procese výučby. Následne boli vydané v
samostatnej prezentačnej brožúre OKVAV.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí okolo 100 múzeí (92 evidovaných
v registri múzeí a galérii SR Ministerstva kultúry SR)5. Rozdelené sú do
jednotlivých kategórii podľa typov a podľa zriaďovateľov. Práve od
zriaďovateľov závisí, ako budú slovenské múzea pripravené napĺňať svoje
základné činnosti, a tiež, či sa dokážu prezentovať voči školskému
5
http://www.opis.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo/muzea-a-galerie/register_muzei-a-galerii slovenskej-republiky [cit. 2017-09-07]
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vzdelávaciemu prostrediu ako rovnocenný partner. Podmienky rozvoja MP v
múzeách sú podmienené predovšetkým ekonomickým zázemím. Nemenej
Všetky múzea na Slovensku majú ambíciu sprístupňovať svoje
zbierky, a zvlášť v procese výchovy mladej generácie. Väčšina múzeí na
prípade má aj funkciu referenta pre múzejnú pedagogiku, či dokonca
vytvorené oddelenie múzejnej pedagogiky. Medzi múzeá, ktorým sa podarilo
vytvoriť takúto úroveň, patria napr. Múzeum Slovenského národného
povstania v Banskej Bystrici so svojím vzdelávacím centrom, alebo po veľkej
rekonštrukcii v roku 2016 znovu sprístupnené Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

1.2 Inštitucionálne zázemie školských
zariadení
Za inštitúcie reprezentujúce školskú vzdelávaciu komunitu na
Slovensku sa predstavili zástupcovia z Metodicko-pedagogického centra
(ďalej len MPC) a Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len ŠPÚ).

1.2.1 Štátny pedagogický ústav
(RNDr. Mária Nogová, PhD., Štátny pedagogický ústav
v Bratislave)
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ako aj Metodicko-pedagogické
centrum (MPC), patrí do pôsobnosti generálneho tajomníka služobného
úradu v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Ministerstvo ho zriadilo zákonom s účinnosťou od 1.
januára 1994, a to zlúčením Výskumného ústavu pedagogického a
Ústredného metodického centra Bratislava. Jeho zameranie ako vrcholnej
inštitúcie

smeruje

k

plneniu

úloh

v

oblasti

odborno-metodického

zabezpečovania a riadenia škôl a školských zariadení v SR. Predmetom
činnosti ŠPÚ je aplikovaný výskum, metodické a vzdelávacie činnosti pre
tvorbu školskej politiky a prax v školských zariadeniach všetkých typov v
pôsobnosti ministerstva školstva.6 Väčšina školských zariadení na Slovensku
je štátnych, ich zriaďovateľmi sú mestá a obce (podrobnejšia informácia je
dostupná na prehľadoch škôl Centra vedecko-technických informácií SR7).

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/organizacia_spu/phu_2017.pdf [cit. 2017-09-07]
6

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o_skolstve/statistiky/prehlady-skol.html?page_id=9725 [cit. 2017-09-07]
7
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Slovensku má na vzdelávaciu činnosť povereného zamestnanca, v lepšom

Jednou z kľúčových úloh ŠPÚ je vydávanie Štátneho vzdelávacieho
programu (ďalej ŠVP), záväzného dokumentu, ktorý stanovuje všeobecné
ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie
smerovať. Verejnosti je dokument známy ako školské učebné osnovy. Jeho

I. KAPITOLA – KOLOKVIUM
NA SPOLOČNEJ CESTE

prvá úroveň je vytvorená vo forme vzdelávacích štandardov, ktoré určujú
obsah a výkon po ukončení určitého vzdelávacieho odboru. Druhá úroveň je
školský vzdelávací program (je zverejnený na webových stránkach škôl),
v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu.
Inovovaný ŠVP priniesol zmenu v pomere povinných a disponibilných hodín,
zároveň možnosť „voľného priestoru“ pre výber hodín vychádzajúc zo
zamerania školského vzdelávacieho programu. Prioritným zameraním ŠPÚ je
zabezpečenie vzdelávacieho štandardu v jednotlivých predmetoch, ale aj
podpora alternatívy vzdelávania na báze medzipredmetového prepájania
informácií.
Časť disponibilných hodín je využiteľná aj na návštevy múzeí a ich
vzdelávacích programov s využitím pre hodiny regionálnej výchovy,
dejepisu, biológie, prírodovedy, geografie a ďalších predmetov. Postoj
zamestnancov ŠPÚ k snahám múzeí o aplikovanie MP je veľmi pozitívny,
považujú metódy edukácie v múzeách za obohacujúce, inšpirujúce
a podnecujúce k ďalšiemu poznávaniu. Jednotlivé aplikované formy
zážitkového vyučovania, objavovania či interaktivity dopĺňajú proces
štandardného školského prostredia. Aj keď pre školských pedagógov
neexistujú v ponuke ŠPÚ kurzy smerujúce k vzdelávaniu v oblasti MP, jeho
zamestnanci pre učiteľov vyhľadávajú informácie a odporúčania navádzajúce
k sledovaniu trendov MP a ich využívaniu.
Dobrý príklad spolupráce ŠPÚ s múzeom: jedným z úspešných
príkladov aplikovania metód MP je SNM – Historické múzeum na
Bratislavskom hrade. Vo veľkej miere sa na tomto funkčnom prostredí
vzájomnej spolupráce múzea a školy podieľajú aj pracovníci MPC a tiež
zamestnanci ŠPÚ. Historická expozícia sa stala priestorom uskutočňovania
tzv. metodických dní pre pedagógov dejepisu, pre konzultovanie a
spoluprácu pri tvorbe a príprave konkrétnych vzdelávacích programov (ďalej
len VP) pre stále expozície alebo aj dlhodobé výstavy.
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1.2.2 Metodicko-pedagogické centrum
(PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD., učiteľ pre kontinuálne
pracovisko v Banskej Bystrici)
Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj napriek spoločnému
rezortnému zastrešeniu MPC a ŠPÚ ich rozdiely v kompetenciách vychádzajú
z konkrétnych štatútov, v ktorých je presne zadefinovaný predmet ich
činnosti.
MPC realizuje vzdelávanie učiteľov prostredníctvom akreditovaných
programov kontinuálneho vzdelávania a odborno-metodického poradenstva
pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na Slovensku, tiež
uskutočňuje I. a II. atestáciu pre pedagogických a odborných zamestnancov.
Organizačne je MPC členené na generálne riaditeľstvo, ktoré sídli v Bratislave,
tri regionálne pracoviská v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Prešove a k nim
patria ďalšie detašované pracoviská.
Medzi jednotlivými pracoviskami je úzka spolupráca, ktorá spočíva
v realizácii funkčných vzdelávacích programov pre pedagógov školských
zariadení.

Ich

obsahom

je

aktualizácia

a

zlepšovanie

profesijných

kompetencií pedagogických zamestnancov. MPC má vo svojej ponuke aj
inovačné vzdelávanie zamerané na spoluprácu s múzeami, či využívajúce
múzejnú pedagogiku, konkrétne program Vzdelávanie v múzeu.8
V MPC sú realizované aj vzdelávacie programy v spolupráci
s galériami, konkrétne so Stredoslovenskou galériou či Galériou mesta
Bratislavy. Galéria bezplatne poskytuje priestory a lektorky, ktoré zoznámia
učiteľov s animačnými programami. Ide o spoluprácu lektorov MPC a galérií,
ktorí sa spoločne podieľajú na vzdelávacích programoch. Múzejné prostredie
často participuje na jednotlivých projektoch MPC. Napríklad prostredníctvom
ERAZMU centrum realizovalo projekt na medzinárodnej úrovni pod názvom
Maestro, v ktorom sa jeho partnermi stali aj niektoré oslovené múzeá.
Vzájomná spolupráca bola nadviazaná napr. so SNM – Etnografickým

Ponuka akreditovaných VP: https://www.minedu.sk/data/att/10605.pdf [cit.
_2017-09-07]
8
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vzdelávanie, Metodicko – pedagogické centrum, regionálne

múzeom v Martine (PhDr. Hana Zelinová) či so Slovenským banským múzeom
v Banskej Štiavnici (Mgr. Anna Ďuricová).
Dobrý príklad spolupráce MPC s múzeom: PaedDr. Renáta
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Pondelíková, PhD. pracuje aj na Katedre výtvarnej kultúry Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Zároveň sa venuje aj galerijnej pedagogike.
Problematiku galerijnej pedagogiky majú možnosť študenti spoznať na
hodinách didaktiky v teoretickej rovine a prakticky v priestoroch galérie.
Vzdelávanie v tejto oblasti funguje na základe úspešnej spolupráce so
Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici. Galerijné pedagogičky pri
realizácii animačných programov pre školy, ktorých účastníkmi sa stávajú aj
študenti katedry, ozrejmujú metodiku a postupy aplikovania galerijnej
pedagogiky.
Na

ceste

úspešnej

profesionálnej

spolupráce

školských

a múzejných pedagógov sú okrem niekoľkých dobrých príkladov fungujúcej
spolupráce ešte mnohé nevyriešené problémy. Napríklad MPC ponúka
vzdelávacie programy pre pedagógov (rovnako aj zmienený program
Vzdelávanie v múzeu), ale jeho úlohou nie je skúmať, prečo ich pedagógovia
vyhľadávajú alebo nie. Otáznym zostáva podnecovanie pre konkrétne
vzdelávanie. Motivačnou by mohla byť pre učiteľov snaha o vyššiu
profesionalitu nadobudnutú získaním nových vedomostí a zručností, ale
rovnako aj finančné ohodnotenie, tzv. kreditový príplatok.
Pre väčšinu učiteľov sú nové prístupy v procese výučby vítané.
Získanie poznatkov v oblasti vyučovania v múzeách im otvára cestu k
aplikovaniu zážitkového učenia, objavovania, kontaktu s autentickými
predmetmi, animačným programom a pod. Učitelia, ktorí vo svojej praxi už
absolvovali vzdelávanie žiakov v múzeu, sú otvorenejší k ďalšej spolupráci.
Návštevám v múzeách sa bránia hlavne pedagógovia bez zažitej skúsenosti
a v teoretickej rovine takéto vzdelávanie odmietajú.

Závery z prvého bloku a diskusia k nemu
V závere prvého bloku kolokvia sa v diskusii potvrdili výstupy
predchádzajúcich

príspevkov.

Napĺňaniu

edukačnej

úlohy

múzea

aj

prostredníctvom múzejno-pedagogických postupov sú priaznivo naklonení
zástupcovia vrcholných múzejných inštitúcii. Príkladom je prostredie SNM
a Muzeologického kabinetu a jedna z jeho posledných aktivít, ktorej
zavŕšením bolo otvorenie prvého ročníka akreditovaného Kurzu múzejnej
pedagogiky 2017/2018. Rovnako isté zázemie pociťuje OKVAV v prostredí
ZMS, ktoré vytvára podmienky pre napĺňanie úloh stratégie odbornej
komisie, súvisiace aj s organizovaním konferencií či kolokvií, alebo pri
vydávaní jednotlivých publikácií.
14

Zástupkyne školského inštitucionálneho zázemia v diskusii rovnako
potvrdili snahy svojich organizácii o vytvorenie vzájomne profesionálnych
podmienok spolupráce, pri prepájaní prvkov formálneho a neformálneho
vzdelávania, teda aj spájanie školských a múzejných aktivít. (RNDr. Mária
zamestnanci venujúci sa MP) už dokážu ponúknuť kvalitné, odborne
pripravené VP. Stále však nie je potenciál múzeí z prostredia školských
pedagógov

využívaný

dostatočne.

Vzájomná

spolupráca

naráža

na

problémy a rezervy v napĺňaní spoločných zámerov.
(PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.) Na podporu systematickej
spolupráce dvoch inštitúcii je potrebné chcieť ju rozvíjať, a to možno aj
prostredníctvom vzdelávacích stretnutí školských a múzejných pedagógov
v prostredí múzeí, podobne ako sa organizujú stretnutia – návštevy žiakov
a študentov v múzeu. Pre úspešné realizovanie múzejnej edukácie je totiž
dôležitým momentom, aby pedagóg pred návštevou múzea spolu so žiakmi
prichádzal do prostredia, ktoré sám dobre pozná, aby vedel, akú formu
edukácie má galerijný alebo múzejný pedagóg pripravenú. Za ideálnu
situáciu môžeme považovať takú formu spolupráce múzejného (galerijného)
a školského pedagóga, pri ktorom učiteľ aktívne vstupuje do vzdelávacieho
procesu a stáva sa jeho aktívnou súčasťou.
Sľubnú

víziu

pre

profesionálnejšiu

spoluprácu

školských

a

múzejných pedagógov v budúcnosti môže garantovať len spolupráca
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií na úrovni generálnych riaditeľstiev.
Spolupráca by sa mala rozvinúť aj pri príprave spoločných akreditovaných
vzdelávacích programov.
Problémom a súčasne doteraz nevyriešenou bariérou medzi
múzeum a školou zostáva neefektívne vybudovaný a vzájomne využívaný
informačný portál. Mnohé slovenské múzea majú ponuku vzdelávacích
programov pre pedagógov ako súčasť svojich webových stránok, mnohé
múzea sú v ceste za prístupnejším múzeom pripravené realizovať výjazdové,
tzv. kufríkové programy, s ktorými vstupujú do školských zariadení. Chýba
však informovanosť, propagácia týchto aktivít v prostredí dostupnom v širšej
pedagogickej verejnosti. Jedným z riešení by mohlo byť aktívnejšie
participovanie zo strany ŠPÚ (RNDr. Mária Nogová), ktorý by sa mohol stať
koordinátorom komunikácie školských a múzejných pedagógov.
Otvorenou ostáva aj otázka, ako sú metodicky pripravovaní školskí
pedagógovia pre využívanie MP. Jediná ich príprava na návštevu múzejného
programu je sprostredkovanie informácie prostredníctvom MPC. Príprava
mladej generácie školských, ale aj múzejných pedagógov v tejto oblasti dnes
využíva nové postupy spočívajúce v jednotlivých výučbových kurzoch MP
konkrétnych univerzít a ich katedier.
15
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Nogová) Mnohé múzeá na Slovensku a ich múzejní pedagógovia (alebo
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Druhý blok: MÚZEJNÁ
PEDAGOGIKA V PRAXI
2.1 Príklady dobrej praxe z Banskej
Bystrice
(PhDr. Jana Odrobiňáková za Múzeum Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici a Mgr. Gabriela
Bradová, PhD., Základná škola Kláry Jarunkovej
v Podbrezovej)
Skúsenosť pedagógov, v tomto konkrétnom prípade učiteľky
Gabriely Bradovej, zo Základnej školy Kláry Jarunkovej v Podbrezovej, pri
hľadaní rozdielov medzi múzejným a školským vzdelávaním je predovšetkým
v tzv. autenticite. Školské vzdelávanie neposkytuje zážitok z originálu, z tohto
princípu čerpá a následne ho aj uplatňuje múzejná pedagogika. Jej jadro je
často tvorené interaktívnym prístupom, ale dôležitým faktorom zostáva
nenahraditeľná fundovanosť, odbornosť múzejného pedagóga. Mnohé
múzeá na Slovensku v súčasnosti realizujú VP na profesionálnej úrovni, a tak
sprístupňujú žiakom informácie, ktoré nie je možné poskytnúť v školskom
prostredí,

dokonca

ich

realizácia

prebieha

v

priestoroch

danému

vzdelávaciemu procesu určených. Podľa Gabriely Bradovej na vysokej
profesionálnej

úrovni

produkujú

edukačné

aktivity

zamestnanci

vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici.
(Jana Odrobiňáková) Vychádzajúc z novej filozofie edukácie bolo
v

múzeu

vybudované

vzdelávacie

centrum,

vytvorená

koncepcia

vzdelávania, vybrané cieľové skupiny edukantov, vypracovaný systém
akreditovaného vzdelávania a programy určené aj pre pedagógov. Samotné
prostredie Múzea SNP má potenciál stať sa súčasťou výučby histórie 2.
svetovej vojny, prostredníctvom zbierkových predmetov, využívajúc metódy
objektového učenia, určených pre žiakov, študentov, seniorov a pod.
Vo vzdelávacom centre múzea pracujú piati zamestnanci, štyria sú
pedagógovia, jeden zamestnanec je andragóg. Toto centrum sa profilovalo
postupne podľa vzoru partnerských expozícií v zahraničí (Poľsko, Česko).
Centrum má určené ciele, zámer, vytvorené široké portfólio vzdelávacích
aktivít, ktoré tematicky korešpondujú s obsahom stálej expozície múzea
a súčasne vhodne dopĺňajú učebné osnovy dejepisu. Jednotlivé témy boli
pripravené po diskusii a analýze potrieb učiteľov dejepisu.
16

Ak pedagógovia z rôznych príčin a dôvodov vzdelávacie programy
múzea nemôžu využívať, existuje alternatíva realizácie VP aj priamo
v školách. Pedagógovia by túto možnosť radi využívali, ak by bola bežne
dostupná. Kufríkové programy alebo putovné výstavy (napr. putovné
nástrojov vzdelávacej úlohy múzeí. V prípade pasívnej pedagogickej
komunity, ktorá si nedokáže vytvoriť čas alebo organizačne pripraviť cestu
do múzea, by sa v istom prípade malo apelovať na pedagógov a na napĺňanie
školského vzdelávacieho programu, ktorého odporúčanou súčasťou je aj
návšteva v múzeu. Problémom pre pedagógov zostáva, či si môžu dovoliť
prichádzať na vzdelávacie programy pravidelne, ako často a či tým nenarušia
vyučovanie ostatných predmetov. Exkurzie na konci školského roka
nezaručujú

úroveň

systematického

zúčastňovania

sa

vzdelávacích

programov jednotlivých múzeí.

2.2 Príklady dobrej praxe z Kremnice
(PhDr. Ľubica Majerová, NBS – Múzeum mincí a medailí
v Kremnici a Ing. Mgr. Mária Slašťanová, ZŠ Pavla Križku
v Kremnici)
Spolupráca múzea so školským zariadením môže fungovať aj na
princípe, keď aktívnejším partnerom sa stane škola a jej pedagógovia.
Potvrdzuje to príklad z prostredia Kremnice. Významný medzník v múzejnopedagogických snahách zaregistrovalo múzeum v čase, kedy ho k využívaniu
múzejnej edukácie oslovili zástupcovia ZŠ Pavla Križku v Kremnici,
predovšetkým jej vtedajšia pedagogička, dnes riaditeľka školy (Ing. Mgr.
Mária Slašťanová).
Pre

naplnenie

výstupov

školského

vzdelávacieho

programu

Vzdelávanie a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v roku 2009/10 škola
využila

disponibilné

hodiny

na

posilnenie

existujúcich

vyučovacích

predmetov, na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných
jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj komunikácie v cudzích
jazykoch,

zručností

vo

využívaní

on-line

nástrojov,

poznávania

prírody, histórie regiónu a pod. V rámci tohto projektu múzeum vytvorilo
niekoľko VP rôznych typov, čerpajúcich z profilácie múzea a svojho
zbierkového fondu, mnohé z nich sú funkčné a využívané vo výučbe školy
dodnes.
Vzhľadom

k

okolnostiam

pozitívneho

prístupu

pedagógov

k múzejnej edukácii, ktorý vychádzal aj z podpory riaditeľky školy, je
vzájomná komunikácia dvoch konkrétnych subjektov vzájomne vyhovujúca.
Edukátori Národnej banky Slovenska‒Múzea mincí a medailí (ďalej NBS 17
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výstavy, ktoré realizuje aj Múzeum SNP) sú jedným z efektívne využívaných

Múzeum mincí a medailí) majú svoje postupy pre udržiavanie vzájomnej
komunikácie,

postavenej

predovšetkým

na

osobnom

kontakte,

vypracovaných ponukových listov pre pedagógov a následnej mailovej
komunikácii. Pedagógovia ZŠ P. Križku pozitívne prijímajú činnosť múzea
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v procese neformálneho vzdelávania. Motivovaní aktívni pedagógovia, škola
lokalizovaná v tesnej blízkosti múzea a bezplatný vstup pre žiakov
a pedagógov odbúrava bežné problémy s presunom žiackych skupín,
presúvaním vyučovacích hodín a tiež s výškou vstupného, ako to je v prípade
návštevy múzea mimo teritória mesta, v ktorom škola sídli.
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Závery z druhého bloku a diskusia k nemu
(Gabriela Bradová) Vzájomnou komunikáciou sa môžu postupne
odbúravať

prekážky

a

prispieť

tak

k

skvalitneniu

a

vybudovaniu

múzejného prostredia vnímané z pedagogickej komunity spočívajú hlavne
v malom počte slovenských múzeí, ktoré majú odborných pracovníkov
s pedagogickým prístupom k edukantom, ktorí dokážu ponúknuť a realizovať
VP s využívaním metód a postupov MP, súčasťou ktorých je interaktivita,
bádanie, experiment, expedícia a zážitok z poznávania.
(Mária Slašťanová) Problémovou sa stáva snaha pedagógov o návštevu
vzdelávacích programov v múzeách mimo mesta sídla školy. V neprospech
organizovania návštev múzeí vo vzdialenejších mestách sa stávajú náklady
na cestovné (aj keď železničná doprava je bezplatná, je často komplikovaná)
a vstupné, ako aj absencia žiakov na celodennom vyučovaní, čo súvisí
s nepochopením pedagógov predmetov, na ktorých žiaci chýbajú. Viac ako
jedna platená návšteva múzea ročne (popri iných platených aktivitách
a učebných pomôckach), môže obmedzovať mnohé rodiny, zvlášť tie, ktoré
sa ocitli v hmotnej núdzi. Riešenia je potrebné hľadať na úrovni jednotlivých
rezortov (Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry). Podobne ako v otázke
financovania lyžiarskych kurzov a ozdravovacích pobytov – škôl v prírode,
tak rovnako aj v otázke financovania absolvovania niekoľkých konkrétnych
vzdelávacích programov ročne, by ministerstvá mohli hľadať spoločné
riešenia. Napr. Ministerstvo školstva by financovalo cestovné náklady
(alternatíva sú aj školské autobusy) a Ministerstvo kultúry by mohlo hľadať
možnosti financovania vzdelávacích aktivít múzeí.
Z diskusie a následných reakcií učiteľov vyplynulo, že organizačný
systém múzeí, ale i ostatných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, nie je pre
nich dostatočne prehľadný. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je pre pedagógov
ťažké vyberať si z ponuky múzeí. Konštruktívny bol návrh diskusie druhého
bloku, aby múzejný vzdelávací systém pracoval na podobnom princípe na
akom funguje školský, t. z. že aj v múzejnom prostredí by mali byť
vypracované tzv. vzdelávacie štandardy9 (s celoštátnou pôsobnosťou) pre
múzejné vzdelávacie programy k jednotlivým výučbovým predmetom, napr.
k dejepisnému učivu.10 Tento dokument by slúžil múzejným pedagógom, pri
príprave vzdelávacieho programu tak, aby zodpovedal

stanovenému

výkonu a obsahu vyučovacieho predmetu, ale súčasne by ponúkal širokú
škálu možností pre individuálne uplatnenie jednotlivých múzeí. Ak by sa
9

10

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly
https://www.minedu.sk/data/att/7532.pdf
19

I. KAPITOLA – KOLOKVIUM
NA SPOLOČNEJ CESTE

profesionálnych vzťahov školských a múzejných pedagógov. Rezervy

potvrdila opodstatnenosť tvorby takéhoto materiálu, otázka, ktorá z tejto
potreby vyplynie bude, ktorá inštitúcia by mala prevziať zodpovedať za ich
odbornú prípravu (Ministerstvo školstva a ŠPÚ, alebo Ministerstvo kultúry
a pri OKVAV pri ZMS?). Očakávaným prínosom vzdelávacích štandardov pre
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múzejné vzdelávanie bude ľahšia dostupnosť informácií o vzdelávaní
v múzeách a podnecovanie učiteľov k jeho využívaniu.
Školskí pedagógovia v dialógu vyjadrili názor o častej absencii
koordinátorov pre vzdelávaciu činnosť v múzeách, ktorých by vedeli na
informačných portáloch múzeí ľahko vyhľadať a následne ich kontaktovať
s konkrétnymi požiadavkami. Pre túto úlohu by malo mať každé múzeum
vytvorenú pozíciu múzejného pedagóga, ktorého úlohou má byť koncepčná
garancia edukačných programov v múzeu. Túto úlohu by nemal vykonávať
sprievodca či kurátor, ktorých náplň práce je odlišná. V školskom prostredí
podobne pôsobia tzv. koordinátori predmetových komisií a pod.
V rámci celoslovenskej pôsobnosti by funkciu koordinátora pre
komunikáciu medzi školami a múzeami mohli zabezpečovať delegovaní
členovia OKVAV, ktorí by mali aktívne vytvárať príležitosti pre stretnutia
konkrétnych učiteľov a múzejných pedagógov, alebo zabezpečovaním účasti
členov

odbornej

komisie

na

stretnutiach

školských

pedagógov

prostredníctvom ŠPÚ, či tzv. seminárov ďalšieho vzdelávania pedagógov
organizovaných MPC.

20

Cesta vzdelávacích inštitúcii vedúca k vzdelanostnej spoločnosti
môže byť spoločná. Spoločné môžu byť vytýčené ciele aj rovnaký podiel na
ich napĺňaní. Východiskom by mohlo byť participovanie múzeí a ich
vzdelávacieho potenciálu pri napĺňaní cieľov školského vzdelávacieho
programu. Vyžaduje si to vytvorenie podmienok profesionálneho prístupu
múzeí (prípravu kvalifikovaných múzejných pedagógov) pri vytvorení
podmienok pre kontinuálnu spoluprácu s pedagógmi školských zariadení.
Veľkou výzvou na tejto ceste je otvorenie diskusie, ako by malo prebiehať
financovanie vzdelávacích programov múzeí, tiež ako využiť informačné
možnosti k propagácii edukačnej činnosti múzeí (portály a weby). Aké ciele
z toho vyplynú pre ďalšiu činnosť Odbornej komisie pre výchovu a
vzdelávanie v múzeách?

3.1 Univerzitné prostredie pedagogiky
(PhDr. Anna Bocková, PhD., Katedra histórie, Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Pedagogické fakulty vo všeobecnosti pôsobia v oblasti výchovy
a vzdelávania perspektívnych pedagógov, pričom sa pridržiavajú ideí
pedagogického dedičstva a zároveň využívajú a aplikujú najnovšie vedecké
poznatky a progresívne trendy z oblasti pedagogiky a príbuzných disciplín,
napr. psychológie, sociológie, etiky a podobne. Vedecké smerovanie
pedagogických fakúlt vychádza zo zamerania učiteľov a vedeckých
pracovníkov na príslušné vedecké oblasti. Garantované je komplexné
vzdelávanie

učiteľov

pre

základné

a

stredné

školy

v

jednotlivých

akreditovaných študijných programoch.
Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1992, realizuje výučbu historických
predmetov v kombinácii s inými predmetmi v rámci študijného odboru:
Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umeleckých predmetov.
Katedra ponúka výučbu všetkých historických disciplín. V bakalárskom
stupni štúdia sú sústredené základné kurzy zo slovenských a svetových dejín
a niektoré propedeutické kurzy. Magisterský stupeň je viac zameraný na
didaktiku dejepisu. Absolventi tejto katedry nájdu svoje uplatnenie ako
učitelia dejepisu na základných a stredných školách, ale aj v odborných a
vedeckých pracoviskách (napr. archívy, múzeá, knižnice, osvetové centrá),
pracovať môžu vo výskume regionálnych dejín (dejiny miest a obcí) a pod.
21
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Tretí blok: KAM VEDIE
SPOLOČNÁ CESTA?

Príprava budúcich učiteľov pre spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami,
napr. múzeami, začína už v akademickom prostredí. Súčasťou prípravy je aj
niekoľko kurzov, niektoré z nich sú zamerané na získavanie vedomostí
o múzeách, o ich úlohe a činnostiach. Kurzom s týmto smerovaním je kurz
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Prax v kultúrnych inštitúciách, doplnený o Kurz regionálnej výchovy či Kurz
historickej geografie.
Praktickou prípravou študentov – pedagógov pre spoluprácu
s múzejným prostredím sú exkurzie do múzeí. Jedna z nich je realizovaná na
prvom stupni vysokoškolskej výučby, druhá v magisterskej príprave (táto je
realizovaná

v

zahraničných

múzeách,

napríklad

Slovinsko,

Rakúsko,

Taliansko). Okrem, takpovediac, pasívnej návštevy – exkurzie v múzeu,
zadávajú pedagógovia študentom v rámci predmetu a následnej praxe úlohy,
v rámci ktorých mapujú svoj a tiež návštevníkov praktický záujem o výstavu.
Je to forma empirického výskumu reflexie na aktuálne výstavy. Študenti
týmto spôsobom monitorujú úroveň akceptovania kultúrnych hodnôt v
spoločnosti. Tento spôsob je odporúčaná metóda získavania spätnej väzby
vo výučbe aj pre pedagógov event. múzejných pedagógov. Ďalšou zo
zadávaných úloh spojenej s praxou v kultúrnych inštitúciách je hľadanie
prepojenia objektovej a pedagogickej didaktiky s didaktikou dejepisu.

3.2 Univerzitné prostredie muzeológie
(Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Katedra etnológie a muzeológie,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo sa opiera o
vybrané disciplíny muzeológie, monumentológie a vedy o kultúrnom
dedičstve (archívnictvo, pomocné vedy historické, história, knihoveda,
archeológia, dejiny umenia, etnológia, kulturológia), ale aj disciplíny
aplikované, zamerané na formy odborných činností v múzeách a galériách,
ako aj v ďalších pamäťových inštitúciách.
Jednoodborové bakalárske štúdium prebieha počas šiestich
semestrov, následne naň nadväzuje magisterské štúdium v dĺžke štyroch
semestrov. Počas štúdia existuje možnosť špecializácie na oblasť muzeológie
a monumentológie (ochrana pamiatok), na ktoré sú orientované aj záverečné
bakalárske práce. Absolventi študijného programu si počas štúdia osvoja
základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným
dokladom minulosti spolu s legislatívnymi normami a medzinárodnými
dokumentmi o ich ochrane.
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Poslucháči sa počas štúdia zúčastňujú domácich i zahraničných
odborných

poznávacích

exkurzií,

získavajú

i

praktické

zručnosti,

prostredníctvom odbornej praxe v inštitúciách na ochranu kultúrneho
dedičstva. Uplatnenie absolventov študijného programu muzeológia a
znalostiam je využiteľné v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu
pamiatok, teda aj v múzeách a galériách.11
Možnosti štúdia muzeológie na Slovensku (formou denného a
tiež externého štúdia) sú vytvorené na troch univerzitách. Ide o Filozofickú
fakultu Univerzity Komenského (ďalej len FiF UK) v Bratislave (od r. 2006,
externá forma už od r. 1996), Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (externá
forma) a Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (len
bakalárske štúdium). Okrem toho na Žilinskej univerzite bola založená
katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva so štúdiom knižnej vedy
rozšírená aj o kultúrne dedičstvo. Známy je záujem slovenských študentov
o štúdium muzeológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne,
kde je možné štúdium v kombinácii dvoch odborov. FiF UK od školského roka
2018/2019 ponúka možnosť študovať na bakalárskom stupni muzeológiu
v kombinácii s históriou, etnológiou a knihovedou.
Každoročne do prvého ročníka štúdia na FiF UK v Bratislave
nastupuje v priemere desať študentov (možnosť prijatia pätnástich). Ročne
ukončí magisterské štúdium sedem až pätnásť študentov (z nich asi len
polovica má záujem o prácu v múzeu/galérii). V jednom ročníku doteraz
študovalo najviac sedemnásť študentov.
FiF UK v rámci študijného odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo,
v magisterskom stupni štúdia zaradila do ponuky povinne voliteľných
predmetov aj kurz Múzejná a galerijná pedagogika. Škálu výberových kurzov
zameranú na komunikáciu s verejnosťou doplnili kurzy: Príprava programu
pre návštevníkov (prednášajúci Mgr. Dominik Hrdý zo SNM), či Múzejné
programy pre seniorov (s lektorkou PhDr. BcA. Darinou Hlinkovou, PhD.). FiF
UK

plánuje

od

dvojodborového

školského
bakalárskeho

roku
štúdia

2019/2020
muzeológie

akreditovať
a

ponuku

pedagogiky

so

zámerom, aby sa študenti počas magisterského štúdia mohli špecializovať na
rozličné oblasti, napr. múzejná pedagogika, manažment a marketing,
pamiatková oblasť a podobne.

https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske_studium/informacie-o-studiu-a-poziadavkach-na-prijimacie-skusky-na-fif-uk-na_akademicky-rok-20172018/muzeologia-a-kulturne-dedicstvo/ [cit. 2017-09-07]
11

23

I. KAPITOLA – KOLOKVIUM
NA SPOLOČNEJ CESTE

kultúrne dedičstvo vďaka ich teoretickým, metodickým a praktickým

Súčasťou prípravy študentov pre aplikovanie metód v oblasti
múzejnej pedagogiky je fakultou organizovaná konferencia Fenomén
kultúrneho dedičstva v spoločnosti. Organizuje sa každé dva roky, prvá sa

I. KAPITOLA – KOLOKVIUM
NA SPOLOČNEJ CESTE

uskutočnila v roku 2012, najbližšia je plánovaná v r. 2018. Jeden blok tejto
konferencie

je

venovaný

múzejnej

pedagogike.

Jednotlivé

výstupy

konferencie sú publikované v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo,
vydávaného od roku 2013 dvakrát ročne v tlačenej podobe a od roku 2017 je
dostupná aj jeho elektronická forma. Informácie k témam konferencie sú
prístupné aj na odborovej stránke www.muzeologia.sk.
Vydávané sú aj ďalšie publikácie, napr. učebnice a skriptá: Muzeum
a prezentace (J. Dolák, 2015), Múzeum a historické vedy (Ľ. Kačírek – R.
Ragač – P. Tišliar, 2013), Mestské múzeá (P. Maráky, 2013), Múzeá
s celoslovenskou pôsobnosťou a Regionálne múzeá (Maráky, 2013).

3.3 Kontinuálne vzdelávanie školských
pedagógov
(Mgr. Peter Farárik, učiteľ na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej
Štiavnici a tvorca metodického portálu Lepšia geografia,
ktorého cieľom je inovovanie školského vzdelávania)
Vzdelávanie žiakov na Slovensku ponúka možnosť výberu medzi
štátnymi a súkromnými školami. Každá alternatíva výučby má svoje klady
a zápory. Skúsenosť pedagóga Petra Farárika zo vzdelávania na súkromnej
základnej školy BAKOMI v Banskej Štiavnici je veľmi pozitívna. Možnosťami
súkromnej školy sú okrem iného alternatívne školstvo, blokové vyučovanie,
či väčšia sloboda vo vyučovacom procese. Hranica medzi kvalitnými
a nekvalitnými školami, resp. medzi lepšími a horšími podmienkami pre prácu
učiteľa neprechádza líniou súkromné verzus štátne školstvo. Čokoľvek
funguje na súkromných školách, môže zákonite fungovať aj na školách
štátnych (napr. blokové vyučovanie, učenie vo vekovo zmiešaných
skupinách, slovné hodnotenie a pod.) Mnohé štátne školské zariadenia
fungujú veľmi dynamicky, s veľmi dobrými výsledkami (ako príklady môžu
poslúžiť základné školy v Novákoch, Bošanoch, ZŠ na Maurerovej ul. v
Košiciach, ZŠ Letná v Poprade a pod).
Dôvodom častých neúspechov vo vzdelávacom procese je fakt, že
mnohí pedagógovia sa v praxi striktne držia štátneho vzdelávacieho
programu a ak v ňom niečo nenájdu, tak to nevyučujú. Peter Farárik je
reprezentantom tých pedagógov, ktorí potrebujú vyučovací proces neustále
inovovať a dopĺňať. Informácie získava prostredníctvom jednotlivých
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metodických portálov, v odborných časopisoch a pri stretávaní sa
s pedagogickými kolegami na odborných konferenciách.
Na Slovensku existuje viacero vzdelávacích portálov pre rôzne
ktorých

cieľom

je

aplikovanie

výučby

prostredníctvom

inovatívnych metód a prístupov. Ponúkajú inšpiráciu v prístupoch v
metodickej oblasti, tiež inovatívne návrhy vyučovacích hodín, bádateľsky
orientované aktivity, kvízy, hry, cvičenia, prezentácie, projektové zadania,
námety na pokusy a experimenty, prípadové štúdie, rôznorodé inšpirácie,
nápady a novinky.
Časť portálov je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Sú to napríklad veľké projekty ako Planéta vedomostí, Digitálne
vzdelávanie alebo Digiškola.12 Ich značnou nevýhodou je, že všetky sú
zamerané na digitálne vzdelávacie objekty, ich obsah a forma je zameraná
na využitie len prostredníctvom tabletov a interaktívnych tabúľ. Momentálne
sa prakticky neaktualizujú a po ukončení čerpania financií sa uzavrú. V
porovnaní so zahraničným prostredím (napr. s Českou republikou) chýbajú
na Slovensku štátne profesionálne portály s obsahom, ktorý by bol pre
učiteľov praktickým a okamžite použiteľným.13 V slovenskom prostredí bol
nedávno spustený metodický portál Štátneho pedagogického ústavu,14 ktorý
ale nedosahuje očakávanú úroveň. Inú skupinu tvoria tzv. nadšenecké
portály, ktoré spravujú občianske združenia, napr. Globálne vzdelávanie,
Telocvikári,15 či napr. Badatele.cz. Skupinu učiteľských portálov zastupujú
učiteľské individuality alebo iniciatíva niekoľkých učiteľov, napr. portál Lepšia
geografia (zakladateľom je P. Farárik), ktorý je určený nielen učiteľom, ale aj
študentom, ich rodičom či nadšencom geografie.16
Inšpiratívnym a prínosným pre pedagógov môže byť prostredie
odborne publikovaných článkov, napr. aj mesačník Dobrá škola. Časopis je
určený pre všetkých, ktorých zaujímajú trendy vzdelávania v 21. storočí. Je
určený učiteľom, ale aj širokej verejnosti. Dobrá škola ponúka platformu pre

http://planetavedomosti.iedu.sk; http://portal.digitalnevzdelavanie.sk;
_http://www.digiskola.sk
12

príklad z ČR: http://badatele.cz/cz; http://mladychemik.webnode.sk/;
_http://www.moderni-dejiny.cz; http://www.dejepis21.cz. V ČR vydávajú
_metodické príručky dokonca aj organizácie ako Česká geologická služba a pod.
13

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/spu-spristupnil-webovej-stranke_metodicky-portal-ucitelov.html
14

15

http://www.globalnevzdelavanie.sk/; https://www.telocvikari.sk/

16

http://www.lepsiageografia.sk
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predmety,

diskusie o problémoch slovenského školstva. Zároveň pomáha šíriť pozitívne
skúsenosti, inovácie a inšpiratívne myšlienky z domácich aj zahraničných
zdrojov tým, ktorí veria, že aj Slovensko môže mať dobré školy. Súčasne
ponúka informácie o užitočnosti a veľkej budúcnosti mimoškolského
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neformálneho vzdelávania.17 Peter Farárik je jedným z prispievateľom do
časopisu s článkami o alternatívach a zefektívnení výučby.
Vhodnú príležitosť pre profesionálne stretnutia a vzájomné
vymieňanie si skúsenosti vytvára prostredie uskutočňovaných konferencií
určených pedagógom. Dobrým dôvodom realizácie konferencie sú stretnutia
s motivovanými učiteľmi, ktorí interpretujú svoje pozitívne skúsenosti
a príklady zo svojej praxe. Tieto stretnutia sa stávajú vzájomne inšpirujúcimi
a podnetnými.18
Ďalším z mnohých komunikačným nástrojov, vďaka ktorým môžu
pedagógovia vzájomne komunikovať, prípadne sa deliť o svoje skúsenosti, sú
blogy. Témy učiteľských blogov sú rôzne, dominuje však školstvo a
vzdelávanie. Ojedinelou témou sa stal neslávne známy a aj medializovaný
prípad školského pedagóga, ktorý ako sympatizant fašizmu aplikoval
princípy tejto ideológie vo vyučovacom procese.19 Iste je obrovským
prínosom aj v prípade takýchto udalostí, že Slovenská komora učiteľov
vypracovala Etický kódex učiteľa, ktorý ak by bol pre učiteľov záväzný, mohol
by pomôcť v eliminovaní takýchto prípadov.20
Na Slovensku pôsobí okolo 80 tisíc pedagógov, ale aktívne
vystupujúcich je menšina. Aktívni pedagógovia veľmi radi prijímajú nové
výzvy, rovnako aj z oblasti múzejnej pedagogiky. Zo strany múzeí na
Slovensku chýba však informovanosť smerujúca do radov slovenských
pedagógov. Komunikácia formou zasielaných mailov o ponuke vzdelávacích
a iných aktivít múzeí na adresu školského zariadenia je nedostatočná,
poväčšine si nenájde správneho adresáta. Školskí pedagógovia očakávajú
17

http://www.dobraskola.com/?tx_t3blog_pi1%5BblogList%5D%5Bcategory%5D=2
_2&cHash=1b7534b4d2a00ccaa84d29365218d4fb [cit. 2017-09-07]
konferencia Cesty k dobrej škole 2017 http://www.cestykdobrejskole.sk/, či
_väčší projekt „Učíme pre život“ realizovaná v Poprade
_http://www.ucimeprezivot.sk/ [cit. 2017-09-07]
18

https://dennikn.sk/blog/sucastou-problemu-slovenskeho-skolstva-su-aj_ucitelia-pozrime-sa-na-vizitku-jedneho-z-nich [cit. 2017-09-07]

19

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/navrh-etickeho-kodexu-ucitela_slove/35125-clanok.html [cit. 2017-09-07]
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smerovanie vzdelávacích programov múzeí na školské učebné osnovy.
Múzejní pedagógovia by mali voliť iné formy nadväzovania komunikácie,
napr. oslovením konkrétnych pedagógov a ich zapojením do prípravy

Špeciálnou

kategóriou

sú

špecializované

múzea,

ktorých

výpovedný či informačný potenciál je nepopierateľný, ale ich vzdelávacie
programy nie sú reálne využiteľné vo vyučovacom procese (ako príklad slúži
Poštové múzeum a jeho zameranie na oblasť dejín pošty a poštovníctva).
Riešením by mohla byť príprava takého vzdelávacieho programu, ktorý by
bol aplikovateľný pre viaceré vekové skupiny, alebo by vyhovoval viacerým
vyučovacím predmetom integrovaných do jedného balíka a podobne.

3.4 Kontinuálne vzdelávanie múzejných
pedagógov
(PhDr. Jaroslav Hanko – Odborná komisia pre výchovu
a vzdelávanie v múzeách pri ZMS, Slovenské národné
múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad
Modrý Kameň, referent pre múzejnú pedagogiku)
Jaroslav Hanko pôsobí už tretí rok ako predseda OKVAV, súčasne
vo svojom domovskom prostredí v SNM – Múzeu bábkarských kultúr
a hračiek pôsobí ako referent pre múzejnú pedagogiku. So svojím tímom
zastrešuje celú oblasť realizovania MP v tomto múzeu, vrátane fundraisingu,
teda najmä prípravu grantov a získavanie financií pre vzdelávacie projekty.
Má dlhoročné skúsenosti v oblastiach aplikovanej múzejnej pedagogiky a tiež
spolupráce školských a múzejných pedagógov.
Veľkým úspechom „bábkarského múzea“ v poslednom období
v oblasti edukačných aktivít bolo vytvorenie samostatných priestorov
vymedzených pre ich realizovanie. Úroveň realizovaného vzdelávania
v múzeu, ktorú múzeum dosiahlo aj vďaka skúsenostiam z jeho dlhodobého
kontinuálneho aplikovania, má vzostupný charakter. Pedagogická činnosť
v múzeu je zabezpečená po stránke materiálno-technickej, čo je popri
personálnom zabezpečení jednou z kľúčových podmienok pre jej úspešné
napĺňanie. Viaceré vzdelávacie programy múzea sú zamerané na históriu
hradu Modrý Kameň z obdobia vrcholného stredoveku, čo vyvrcholilo
inštaláciou výstavy Dotkni sa stredoveku. Jej súčasťou bola aj vydaná
publikácia Taký obyčajný život … v stredoveku pre žiakov 6.‒7. ročníkov
a učiteľov

dejepisu. Aj napriek kladnému hodnoteniu vytvorených

podmienok pre edukačnú činnosť na Modrom Kameni ani toto múzeum nemá
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jednotlivých programov.

vytvorené pracovné zaradenie múzejný pedagóg, ale len referent pre
múzejnú pedagogiku. A tak to funguje aj v ostatných múzeách na Slovensku.
Jaroslav

Hanko

ako

predseda

OKVAV

predstavil

jeden

z

I. KAPITOLA – KOLOKVIUM
NA SPOLOČNEJ CESTE

dlhodobých cieľov odbornej komisie, ktorým je rozvíjanie vzdelávacej úlohy
múzeí,

vytváranie

lepších

pracovných

podmienok

pre

múzejných

pedagógov, ako aj ich metodickej podpory. Komisia v tejto snahe za
posledných takmer 10 rokov pôsobenia zorganizovala dve konferencie, štyri
zahraničné exkurzie a dva kurzy z oblasti múzejnej pedagogiky. Vydala tri
zborníky (niektoré z nich sú voľne dostupné on-line) a jednu publikáciu o
múzejnom

vzdelávaní.

konkrétnych

V

snahe

o

múzejno-pedagogických

zachytenie

a

tlačovín

konkrétnych

z

zdokumentovanie
múzeí

organizuje v súčasnosti ich „zber“ za účelom vytvorenia uceleného Fondu
múzejno-pedagogických materiálov k študijným potrebám. Tento fond je
dostupný v Muzeologickom kabinete SNM, jeho digitálna verzia na stránke
odbornej komisie.
Komisia má pred sebou veľké výzvy a plány aj v nasledujúcom období. V
januári 2018 si komisia pripomenie 10. výročie svojho prvého zasadania,
súčasne skončí ďalšie volebné obdobie členom výboru, plánovaná bude
analýza vytýčených cieľov trojročnej stratégie, z ktorej vyplynú aj úlohy
a strategické ciele činnosti pre nasledujúce roky.
Tieto

nové

ciele

budú

v

najbližšej

budúcnosti

vychádzať

predovšetkým z realizovaného kolokvia. Prvoradou úlohou komisie preto
bolo zdokumentovanie priebehu tejto odbornej diskusie a následne vydanie
publikácie NA SPOLOČNEJ CESTE. Zámerom vydania tohto materiálu bolo
podchytenie dialógu komunity školského a múzejného vzdelávacieho
prostredia, pomenovanie problémov, rezerv ako aj zhodnotenie reality
a podmienok spoločnej spolupráce. Jednotlivé výstupy naznačili existenciu
negatívnych aspektov, ktoré túto spoluprácu limitujú. Priebeh kolokvia
zaznamenal nielen množstvo nedostatkov, ale aj podnetných informácií,
ktoré budú členovia komisie ďalej spracovávať do konkrétnych záverov,
následných riešení a stanovených nových cieľov.
Časť publikácie je venovaná metodike pre spoluprácu múzea a
školy, ktorej cieľom je poslúžiť ako pomôcka, inšpirácia pre múzejných, ale aj
školských

pedagógov

na

komplikovanej

ceste

hľadania

spoločných

postupov.
Zásadným

problémom

múzejnej

obce

je

nedostatočná

a nesystematická propagácia a následná prezentácia múzejnej pedagogiky.
Výzvou pre ďalšie pôsobenie komisie bude hľadanie vhodného spôsobu,
dostupného predovšetkým v prostredí slovenských školských zariadení
všetkých typov.
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1.

Zásadným zámerom OKVAV bude, aby školskí pedagógovia mali
dostupnú informáciu o existencii múzejných pedagogických
činností a ich realizátoroch – múzejných pedagógoch. Tým bude
podmienené

možné

vzájomné

partnerstvo

a vo

vzájomnej

intenzívnejšie vytvárať vzdelanostnú spoločnosť s uznávaním istých
spoločenských, event. národných hodnôt. Na riešenie tohto
problému OKVAV už uskutočnila prvé kroky, niektoré bariéry
k lepšiemu zviditeľneniu čakajú na riešenia.
2.

Za druhý, mimoriadne dôležitý problém prostredia múzeí je
považovaný problém fluktuácie zamestnancov. Mladí nádejní
múzejníci event. múzejní pedagógovia odchádzajú z múzejných
inštitúcii po krátkom čase svojho pôsobenia. Dôvodmi bývajú
kumulované funkcie, práca nad rámec pracovného času, nápor
pracovných činností, ktorý brzdí kreativitu, vec pre prácu v oblasti
múzejnej

pedagogiky

kľúčovú.

K

tomu

existenčné

dôvody

vychádzajúce z nízkych príjmov v múzeách spôsobujú, že mladý
zamestnanec síce absolvuje niekoľko podnetných stretnutí v
OKVAV, navštívi konferenciu alebo kurzy, študuje odborné
publikácie, zapojí sa do činností komisie, po krátkom čase však
demotivovaný z múzejníctva odchádza. Najlepšie výsledky v oblasti
múzejnej pedagogiky v slovenskom prostredí sú zaznamenávané v
múzeách, kde pôsobia pracovníci s dlhoročnou skúsenosťou. Tento
fakt je jednoznačne preukázateľný. Výzvou pre vedenie múzejných
inštitúcii a súčasne pre odbornú komisiu je riešenie aj tejto prekážky
na ceste k efektívnemu napĺňaniu vízií múzeí tretej generácie.
V opačnom prípade budú múzeá na Slovensku začínať neustále od
nuly.

Závery z tretieho bloku a diskusia k nemu
V závere posledného tretieho bloku a následnej diskusii sa
diskutujúci zaoberali problematikou spôsobu vzdelávania na Slovensku. Kde
v úlohe vzdelávania má svoje miesto neformálne vzdelávanie, aké možnosti
má

prostredie

školských

zariadení

pri

jeho

realizácii,

zhodnotenie

edukačného múzejného procesu a hľadanie odpovedí na otázky, kto a ako
napĺňa úlohu edukátorov v múzeách? Na čom sa zhodli všetci diskutujúci,
bola nádej, že súčasné akademické prostredie pedagogických, ale aj
muzeologických katedier pripravuje budúcu kvalitnú generáciu fundovaných
učiteľov aj múzejných pedagógov.
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spolupráci sa spoločne dvom inštitúciám bude dať jednoduchšie a

(Anna Bocková) Počas štúdia sa študenti pedagogickej katedry
v rámci praxe jednotlivých kurzov zúčastňujú vo vybraných múzeách
prípravy a realizácie výstav. Dokonca témy niektorých záverečných
bakalárskych a magisterských prác si študenti vyberajú z oblasti aplikovanej
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múzejnej pedagogiky a tie sa po obhájení stávajú dostupnými aj
v Univerzitnej knižnici (spolupráca katedry prebieha so Slovenským
národným múzeom, Múzeom mesta Bratislavy, Poštovým múzeum v Banskej
Bystrici).
(Ľuboš Kačírek) Aj napriek tomu, že študijný odbor muzeológie
zatiaľ neponúka komplexné možnosti vzdelávania v oblasti múzejnej
pedagogiky, jeho študenti spoznajú jej aplikovanú formu počas múzejnej
praxe v dvoch absolvovaniach v rámci bakalárskeho štúdia, a tiež v ponuke
exkurzií, ktoré sa počas štúdia uskutočňujú v bakalárskom aj v magisterskom
stupni štúdia. Okrem toho katedra úzko spolupracuje s vybranými múzeami,
v ktorých študenti prechádzajú jednotlivými oddeleniami. Študenti na
obidvoch stupňoch vzdelávania si vyberajú prax v kultúrnej inštitúcii podľa
témy zvolenej záverečnej práce (katedra spolupracuje so SNM - Historickým
múzeom, s Múzeom mesta Bratislavy, Múzeom školstva a pedagogiky, SNM
- Múzeom bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, so
Vzdelávacím centrom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici, zo zahraničných múzeí využívajú študenti skúsenosti napr. v
Národnom zěmědelskom múzeu v Prahe).
Spornou témou diskusie sa stala otázka, kto má zefektívniť
sprostredkovanie informácií medzi múzeami a školami. Má to byť múzejný
pedagóg, ktorý pripravuje vzdelávacie programy, posiela pozvania a maily
a očakáva, že školskí pedagógovia budú reagovať? Alebo majú byť aktívnejší
učitelia, informácie vyhľadávať, vyhodnocovať, čo sa im hodí k učebnému
procesu a to aj napriek tomu, že už teraz sú zavalení informáciami,
pozvaniami, rôznorodou ponukou mnohých inštitúcií, združení a divadiel?
Školám a múzeám chýba forma spoločného komunikačného
priestoru. Hovorí sa tomu všeobecne, že školy a múzeá spolu málo
komunikujú. Otáznym zostáva, ako majú spolu komunikovať, na úrovni
jednotlivcov, riaditeľov konkrétnych kultúrnych inštitúcií, či dokonca na
úrovni najvyššej, t. z. rezortnej?
(Peter Farárik) Alternatíva zefektívnenia propagácie múzejnopedagogickej činnosti by mohla byť formou častejšie uverejňovaných
článkov, prípadne blogov a ďalších dynamických foriem komunikácie.
V prostredí slovenských múzeí však takáto informovanosť, ktorá môže byť
efektívna a využiteľná, nie je dostatočná.
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(Jaroslav Hanko) Činnosť pre múzejnú pedagogiku vykonávajú
zamestnanci múzeí, ktorí sú v pracovnom zaradení evidovaní ako kultúrnopropagační manažéri, lektori, historici, kurátori a pod., zároveň majú,
samozrejme iné, z pozície vyplývajúce povinnosti (aj keď sú fundovaní
múzejného pedagóga doposiaľ nie je ani v katalógu pracovných miest, aj keď
sa o tomto probléme na rôznych fórach diskutuje už niekoľko rokov. Príklad
zo zahraničia: v Českej republike bolo vďaka aktivitám Asociace muzeí a
galérií nedávno vytvorené pracovné zaradenie Edukátor v kultúrnych
inštitúciách. Jednou zo súčasných snáh OKVAV je podporiť potrebu
vytvorenia takejto pracovnej pozície v múzeách a galériách aj na Slovensku.
Členovia OKVAV sú si vedomí, že v súčasnej dobe nie je možná
propagácia a komunikácia bez využitia informačných portálov a sociálnych
sietí. Preto sú jednotlivé materiály, metodiky, publikácie a pod. aj v on-line
verzii, kde ich ľahká dostupnosť umožňuje múzejnému pedagógovi (aj
perspektívnemu) ich využitie pri zvyšovaní profesionality, a školským
pedagógom na ceste vzájomného poznávania sa a využívania potenciálu
múzeí.
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s bohatými skúsenosťami v múzejnej pedagogike). Pracovná pozícia

II. KAPITOLA – ŠKOLA
V PROCESE EDUKÁCIE
Škola ako inštitúcia je prostredím, ktoré v celospoločenskom
význame

napĺňa

vzdelávaciu

funkciu.

Výchovno-vzdelávací

proces

pripravuje mladých ľudí do budúceho života a na výkon budúceho povolania.
Tento proces by mal byť motivujúci, tvorivý, plný invencie a podnetov, aby
čo najefektívnejšie naplnil svoje poslanie. Vo vzdelávaní by preto nemali
chýbať formy učenia založené na zážitku, tvorivosti, invencii, hre či rozvoji
komunikačných, sociálnych zručností i kritického myslenia.
V porovnaní s neformálnym prostredím vzdelávania je zameranie
školských zariadení viac teoretické. Poskytuje základné i rozširujúce
vedomosti s cieľom smerovať žiakov na ich praktické využitie a formovať ich
schopnosti a zručnosti potrebné pre život. Súčasný systém vzdelávania však
poskytuje väčší priestor práve teórii a vedomostiam. Školám často chýba čas
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i priestor na realizovanie zážitkových foriem učenia.

4.1 Škola a múzeum – partneri v edukácii
(PaedDr. Zuzana Dobiasová, výchovná poradkyňa
a učiteľka na ZŠ Pavla Križku v Kremnici; Mgr. Silvia
Szabóová, učiteľka na ZŠ Pavla Križku v Kremnici)
Iné podoby edukácie predstavuje múzeum, prostredie, ktoré
vzdeláva zážitkovo, objektovou metódou. Prostredníctvom svojej zbierky,
exponátmi a aktivitami mapuje históriu jednotlivých súčastí spoločnosti. Jeho
snahou je uchovať hodnoty a odkaz minulých generácií pre súčasnosť, či
formovanie budúcnosti celej spoločnosti. Z histórie plynie poučenie, históriou
sa môžu ľudia inšpirovať, história tvorí základy, na ktorých môže každá
kultúra budovať svoju súčasnosť a plánovať budúcnosť ďalších generácií.
Človek sa učí celý život, či už pasívne, alebo informácie aktívne vyhľadáva. V
múzeách sa vzdelávanie stáva názorným. Opiera sa síce o teoretické
poznatky, ale sprostredkúva ich, alebo dopĺňa formou zážitku, zmyslového
vnímania a autenticity.
V procese vzdelávania a výchovy zastáva škola, ale aj múzeum
pozíciu cielenej edukácie. Prepojením a ich vzájomnou spoluprácou by mohla
efektivita edukačného priebehu žiakov dosahovať vyššie hodnoty.
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Ako vnímajú pedagógovia múzeá? Ako priestor, ktorý im môže vo
výučbe poslúžiť, či ako prostredie konkurenčné, alebo dokonca ako
nedostupné? Majú učitelia na Slovensku v súčasnosti záujem spolupracovať
s múzeami, sú informovaní o ich vzdelávacích aktivitách a o možnosti ich
využitia v školskom vzdelávaní, pri príprave ich učebných osnov a plánov?
Zo

vzájomnej

komunikácie

pedagógov

a

múzejníkov

nám

vyplýva

konštatovanie, že využívanie múzeí pre vzdelávacie aktivity je zo strany škôl
často obmedzené.

4.2 Prekážky vzájomnej spolupráce školy
a múzea
Múzeum = dejepis. Najvýraznejším problémom zapájania škôl do
cieleného vzdelávania v múzeách je prežitá predstava o múzeu ako inštitúcii
orientujúcej sa výhradne na históriu. Z toho vychádza aj konštatovanie, že
múzeum je vhodné len pre doplnkové vzdelávanie v predmete dejepis.
Mnohým pedagógom ani nenapadne využiť dostupné expozície napr.
v predmetoch výtvarná, hudobná, etická, občianska výchova, literatúra,
logicky aj jej histórie. A tú nám sprostredkúvajú práve múzeá. Toto však nie
je jediný problém spolupráce dvoch inštitúcií.
Prekážok

je

pochopiteľne

viac,

či

už

objektívnych

alebo

subjektívnych, vychádzajúcich z prostredia pedagógov i múzejníkov samých.
Pedagógovia zo ZŠ P. Križku v Kremnici v snahe čo najpresnejšie pomenovať
tieto nedostatky a problémy, na ktoré vo svojom prostredí narážajú, resp. ich
pedagogickí kolegovia, sa pokúsili problémy čo najkonkrétnejšie pomenovať.
Nazvali ich prekážkami a rozdelili do dvoch skupín.
Za najčastejšie subjektívne prekážky spolupráce sa považujú:
•

odmietavý postoj pedagóga k zážitkovým formám učenia – ide
hlavne o učiteľa teoretika, tradicionalistu orientovaného na teóriu,
tradičné postupy a metódy vzdelávania, bez záujmu o zmeny
a inovácie v edukácii,

•

neochota spolupracovať, ktorá často krát pramení z čisto
osobnostného profilu pedagóga,

•

spoliehanie sa na svoje osvedčené formy, metódy a postupy
učenia,

•

nezáujem o povolanie pedagóga, profesiu učiteľa vykonáva ako
nevyhnutnú činnosť, nebaví ho práca so žiakmi, nemá teda ani
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matematika, fyzika či jazyky. Pritom sú to súčasti života a spoločnosti, a teda

záujem o vyhľadávanie, sprostredkovanie a využívanie iných foriem
vzdelávania vo svojej praxi,
•

slabá disciplína žiakov, učiteľ, ktorý má problém vytvoriť si autoritu
v kolektíve medzi žiakmi, nemá záujem o návštevu múzea
s nedisciplinovanými triedami, je pre neho nepríjemné dostať sa do
situácie, kedy sa hanbí za správanie svojich žiakov, či za svoju
neschopnosť udržať medzi žiakmi poriadok,

•

neochota

múzejných

pracovníkov

prispôsobiť

sa

potrebám

a požiadavkám pedagógov a žiakov,
•

výčitky kolegov, ktorým odpadnú vyučovacie hodiny na úkor
návštevy múzea, ale i neschopnosť presadiť si či obhájiť svoj záujem
v kolektíve kolegov,

•

jednotvárny, monotónny, príliš odborný prístup múzejného lektora,
pre žiakov neatraktívny – nevie sa priblížiť slovníku žiakov
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a študentov,
•

nepripravenosť

múzejného

pedagóga

na

prácu

so

žiakmi,

neschopnosť alebo neochota prispôsobiť interpretáciu vekovej
úrovni žiakov, nedostatok trpezlivosti a zhovievavosti k prejavom
detí najmä v období puberty,

neschopnosť udržať si autoritu,

neustále okrikovanie a napomínanie žiakov,
•

zabezpečenie pohodlia edukantom – keď žiaci dlhšie musia stáť a
počúvať, stanú sa nepozornými, nedokážu sa sústrediť, naopak pri
vytvorení istého komfortu (napríklad ak ich lektor uvedie do
priestoru s možnosťou sedenia, ponúkne tekutiny) sa stanú
ochotnejší prijímať informácie.

Objektívne prekážky spolupráce:
•

nedostatok informácií – o daných inštitúciách v dostupných
informačných zdrojoch (o mnohých múzeách, galériách) je
informácií nedostatok a tak školy často ani netušia o ich činnosti
v oblasti edukácie pre verejnosť a špeciálne pre žiakov, resp. či sú
tieto informácie aktuálne,

•

slabá propagácia iných foriem vzdelávania a programov pre školy,
informácie si mnohokrát posúvajú pedagógovia len vzájomným
sprostredkovaním,

•

nedostatočná informovanosť a príprava

využívania edukačnej

činnosti múzeí vo výučbe budúcich pedagógov na univerzitách,
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•

nedostatočná časová dotácia na zaradenie iných foriem učenia
daného predmetu v učebných osnovách – množstvo teoretického
učiva rozložené pri nízkej časovej dotácii v predmete neumožňuje
využívať zážitkové formy učenia mimo školy, v prípade odpadnutia
hodín z iných objektívnych príčin učiteľ nestihne prebrať predpísané
učivo,

•

vzdialenosť inštitúcie školy a múzea; nie každé mesto, obec má
múzeum, ktoré ponúka škole vzdelávacie aktivity, mnohé školy
sú

od múzeí sú vzdialené desiatky či stovky kilometrov, to

znamená, že vzdelávanie v múzeách môžu využiť len výnimočne,
často ako súčasť výletu či exkurzie, alebo ju nevyužívajú vôbec,
•

nedostatok financií; ak je ponúkané školám doplnkové zážitkové
učenie spoplatnené a k tomu sa pridružia náklady na dopravu, škola
ani rodičia nemajú dostatok financií na podporu využívania týchto
mimoškolských foriem vzdelávania,

•

výklad v múzeu nie je vždy atraktívny a zaujímavý pre žiakov
svojho výkladu nezakomponujú zaujímavosti, ale venujú sa hlavne
všedným historickým faktom, ktoré si žiaci môžu vyhľadať aj na
internete,

•

múzeá nie sú dostatočne vybavené didaktickými pomôckami –
múzeá nedisponujú audiovizuálnymi prostriedkami, ktoré by
žiakom priblížili danú tému

•

múzeá nemajú vždy pripravené pracovné listy, ktoré by overili
vedomosti žiakov po lektorskom výklade, potom chýba spätná
väzba o efektívnosti takejto formy učenia, ak si má pedagóg overiť
získané vedomosti žiakov sám, nie je motivovaný a ponuku múzea
nevyužije,

•

múzejní pracovníci nie sú dostatočne informovaní o vzdelanostnej
úrovni žiakov jednotlivých ročníkov – nemajú prehľad o tom, čo už
žiaci vedia, preto im robí problémy prispôsobiť vzdelávací program
žiakom,

•

výklad nemusí mať pre pedagóga prínos, pretože múzejní
pracovníci nepoznajú vzdelávacie štandardy a nevedia, čo by sa
mali žiaci naučiť, aké kompetencie by mali vzdelávaním dosiahnuť,
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z pohľadu podávaných informácií, t. z. že múzejní pracovníci do

•

kapacitné možnosti múzea – pedagóg je často odradený
množstvom žiakov, ktorí môžu VP absolvovať naraz (20‒25 žiakov),
týka sa to hlavne menších múzeí a galérií.

4.3 Návrhy na odstránenie prekážok
vzájomnej spolupráce
Čo školským pedagógom chýba, čo považujú za nedostatočné, prípadne aké
majú

návody

na

zlepšenie

vzájomného

vzťahu,

predkladá

sumár

nasledujúcich návrhov:
1.

zriadenie centrálneho portálu na úrovní rezortov pre múzeá,
galérie, knižnice, kde by školy našli ponúkané aktivity na aktuálny
školský rok s možnosťou kontaktu na konkrétne inštitúcie,
informácie k jednotlivým vzdelávacím aktivitám, ich tematické
zameranie a vhodnosť pre dané stupne vzdelávania, následne jeho
pravidelná aktualizácia jeden či dvakrát počas školského roka,

II. KAPITOLA – ŠKOLA
V PROCESE EDUKÁCIE

2.

na

pôde

metodických

centier

(ich

regionálnych

pracovísk)

organizovať metodické stretnutia (metodické dni) zástupcov
slovenských múzeí a školských pedagógov, a formou diskusie si
dohodnúť vzájomné požiadavky, vymeniť informácie o ponúkaných
aktivitách a možnostiach múzeí, zadefinovať ich pre jednotlivé
vekové kategórie žiakov, určiť využiteľnosť v školskom prostredí a
pod.,
3.

už počas vysokoškolského štúdia budúcich školských pedagógov
v

rámci

didaktiky

konkrétnych

predmetov

prednášať

im

o možnostiach využívania netradičných foriem vyučovania mimo
školského prostredia na pôde inštitúcií, akými sú múzeá, galérie,
knižnice, prostredníctvom ich vzdelávacích programov, tvorivých
dielní, výstav a pod.
4.

časový deficit vyriešiť napríklad formou blokového vyučovania, čo
by si ale vyžadovalo kompletnú reformu súčasného výchovnovzdelávacieho

procesu

zosúladením

tém

v

rámci

ročníkov

a súvisiacich predmetov, t. j. efektívnym využívaním a prepojením
medzipredmetových vzťahov,
5.

financovať

vzdelávacie

aktivity

v

múzeách

formou

dotácií

ministerstva školstva, využiť formu vzdelávacích poukazov alebo
financovať takéto aktivity priamo múzeám, ktoré ich realizujú,
pričom žiaci by mali bezplatné vstupy,
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6.

zabezpečiť školám školské autobusy, ktoré by mohli využívať aj na
prepravu žiakov do vzdialenejších inštitúcií ponúkajúcich zážitkové
formy učenia.

4.4 Výhody spolupráce školy a múzea
Školskí pedagógovia využívajú v múzejných programoch potenciál
živého, interaktívneho učenia sa s výhodami, ktoré sú využiteľné aj vo
formálnom výchovno-vzdelávacom procese. Zážitkové učenie založené na
bádaní, hre a zmyslovom vnímaní je žiakmi viac akceptované. Informácie
interpretované v školskom prostredí sú často obmedzené na možnosť
vizuálneho zážitku (na obrázku, mape, projekciou, iným vizuálnym médiom).
Múzeá a ich formy edukácie umožňujú zapojenie viacerých zmyslov (okrem
vizuálneho aj možnosť dotknúť sa originálu alebo kópie), alebo dávajú
možnosť vidieť predmety ako pramene minulosti v inštalovanej tematickej
celistvosti. Ak žiaci s rôznymi poruchami učenia a správania sa, nemajú
pozitívny vzťah k získavaniu informácií v škole, v múzeu nadobúdajú pocit
prirodzeného prostredia, kde učenie nie je pre nich stresom, vedia sa uvoľniť.
Odnášajú si tak trvalé vedomosti a hodnoty, ktoré vedia neskôr využiť
v bežnom živote.
Zaujímavú ponuku mnohých múzeí na Slovensku predstavujú
interaktívne výučbové programy, ktorých realizáciu si zabezpečuje učiteľ
sám, bez zasahovania múzejného pedagóga, sú to tzv. samoobslužné
programy. Učiteľ pri takýchto typoch programov využíva iba priestor
a zbierkový potenciál múzea, za samotný priebeh učenia si zodpovedá
osobne.

4.5 Aktívna škola pre spoluprácu
s múzeom
Pedagógovia školského prostredia v snahe využívať edukačné
možnosti múzeí, nemusia čakať na pozvanie múzejníkov, môžu byť aktívnejší
a sami osloviť múzeá vo svojom okolí k spolupráci, a to aj s konkrétnou
predstavou o tom, ako by mohla vyzerať.
Ak pedagógovia nemôžu navštíviť múzea za účelom zmapovania
vzdelávacích programov konkrétneho múzea, môžu pozvať zástupcu múzea
do školy a vytvoriť mu priestor pre prezentáciu aktuálnych vzdelávacích
programov.

Dôležitým

momentom

v

budúcej

fungujúcej

spoločnej

kooperácie je, aby múzejní pedagógovia poznali vzdelávacie štandardy.
37
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Interpretované informácie dokážu skôr prepojiť s konkrétnymi situáciami.

Informácie o doplnkových spôsoboch výučby v prostredí múzeí,
galérií a knižníc je potrebné sprostredkovávať aj rodičom, prípadne zapojiť
rodičov do spolupráce s výučbou v múzeu (výučba o rodokmeni, najstaršie
predmety v rodine a pod.). Takáto spolupráca často podnecuje rodiny
k opakovaným návštevám v múzeu aj mimo vyučovania. Je vzájomne
obohacujúce, ak múzeum býva školami využívané aj vo voľnočasových
aktivitách školy, napr. v rámci krúžkov (dejepisný, prírodovedný, výtvarný).
Ak to podmienky škôl a múzeí umožňujú, je vhodné zapájať žiakov
a pedagógov do podujatí organizovaných múzeom. Rovnako využívať
ponúkaný potenciál múzeí pre organizovanie výchovných koncertov, besied,
prezentácií k témam regionálneho významu, vyplývajúcich z histórie obce,
mesta – o významných udalostiach, osobnostiach, regionálnych tradíciách.

4.6 Príbeh z jedného mesta, alebo ako to
môže fungovať v praxi jednej školy
Pedagógovia Základnej školy Pavla Križku v Kremnici už niekoľko
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školských rokov úspešne využívajú možnosť spolupráce s NBS - Múzeom
mincí a medailí v Kremnici.
Obidve inštitúcie (škola a múzeum) sídlia v jednom meste. Za
možnosťou učenia sa v múzeu nie je potrebné cestovať desiatky kilometrov.
Pedagógom vyhovujú ponúkané možnosti štyroch expozícií múzea (Múzeum
mincí a medailí, Mestský hrad, expozícia krátkodobých výstav a galéria)
a viac-menej za dostatočnú je považovaná aj časová dotácia školy pre
konkrétne výučbové aktivity ponúkané múzeom. V rámci napĺňania
školského vzdelávacieho programu so zameraním na regionálnu výchovu
škola posilnila hodiny dejepisu v 5., 6. a 7. ročníku a do vzdelávacieho obsahu
boli zaradené regionálne témy, ktoré sa vyučujú priamo v múzeu.
Okrem vzdelávacích programov určených pre školské vyučovanie
múzeum ponúka edukačné aktivity aj v prázdninovom období. Atraktívnou
komunikačnou formou v múzeu sú dramatizované predstavenia určené pre
širokú verejnosť, pri ktorých sa využívajú iné interpretačné formy bez
statického výkladu. Túto alternatívu využívajú rodiny s deťmi, medzi nimi aj
žiaci ZŠ P. Križku. Stalo sa dobrým zvykom, že mnohí zo žiakov školy sa
dokonca zapájajú do hereckého obsadenia programov, v ktorom získajú
nielen skúsenosť z verejného vystupovania, ale učením rolí sa stotožňujú
s historickým obsahom príbehu.
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Spolupráca školy s múzeom je založená predovšetkým na živej
vzájomnej komunikácii, ktorá býva každoročne aktualizovaná na začiatku
školského roka, kedy múzejný pedagóg prichádza do školy s konkrétnou
vzdelávacou informáciou. Po spoločnej dohode si pedagógovia plánujú,
v ktorom predmete, aká téma a kedy bude realizovaná v priestoroch múzea
múzejným pedagógom, prípadne samoobslužne konkrétnym učiteľom.
Dátumy a ďalšie podrobnosti sa upresňujú operatívne. Veľkým bonusom pre
pedagógov je flexibilnosť, ústretovosť i kreatívnosť zamestnancov múzea
v Kremnici, pretože vedia pripraviť aj témy podľa požiadaviek školy.
Pozitívom je aj fakt, že súčasťou väčšiny VP sú pracovné listy pre žiakov,
prostredníctvom ktorých múzejný aj školský pedagóg získava touto spätnou
väzbou informáciu o efektivite vzdelávania v múzeu. Nezanedbateľným je aj
prístup múzejných edukátorov v Kremnici ku komfortu žiakov a učiteľov, k
potrebám detských návštevníkov, sú tolerantní a ústretoví. Za ďalší dôležitý
fakt v procese sprístupňovania múzea školám, treba považovať bezplatný
vstup pre žiakov a pedagógov školských zariadení na území mesta.
Výučbové programy múzea otvárajú svoj diapazón pre pedagógov
aj v predmetoch jazykových, výchovných i technických. Žiakom približujú
mnohé oblasti života ‒ históriu mesta a regiónu, výrobnú sféru cechov,
remesiel, závodov, vývoj a vplyv umenia, zvyky, tradície a jedlá regiónu,
prírodné bohatstvo, významné osobnosti mesta a ich odkaz súčasným
generáciám a pod. Všetci zúčastnení si odnášajú skúsenosť, nové vedomosti
a zručnosti.
Pedagógovia ZŠ P. Križku v Kremnici by v budúcnosti radi využívali
vzdelávacie aktivity aj iných múzeí na Slovensku. Pre naplnenie tohto zámeru
nielen tejto jednej, ale všetkých škôl na Slovensku, v hľadaní možností
spoločnej cesty múzeí a škôl v budúcnosti bude potrebná podpora a
garancia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho
metodických centier, samozrejme v spolupráci s rezortom Ministerstva
kultúry SR.
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mnohých predmetov, nielen pedagógov dejepisu, mnohé témy sú využiteľné

III. KAPITOLA – METODIKA PRE
KOMUNIKÁCIU MÚZEJNÝCH
ZAMESTNANCOV
S PEDAGÓGMI ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ
5 Múzeum – miesto neformálneho
vzdelávania
(Bc. Agáta Lešková, sprievodkyňa, Národná banka
Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici)
Múzeum ako inštitúcia chrániaca kultúrne dedičstvo má vo svojich
základných

odborných

činnostiach

zadefinované

sprístupňovanie

zbierkových predmetov verejnosti. Jeho súčasťou je aj vzdelávanie. Pre
zlepšenie vlastných aktivít v tejto základnej múzejnej činnosti jednotlivé
múzea pochopili nevyhnutnosť analyzovania súčasného stavu a vytýčenia
strategických cieľov, ktoré by legalizovali a posilňovali múzeum ako priestor
vzdelávania. Je to zároveň prioritné smerovanie pri napĺňaní štátnej kultúrnej
politiky v oblasti múzeí a galérií do roku 2018.21
Obdobie posledných sto rokov vo vzťahu múzea k verejnosti je
považované za vek múzeí, muzeálny vek. Zásadnou snahou múzea sa stáva
jeho začlenenie do vzdelávacej sústavy, pričom sa snaží odčleniť od poslania,
ktoré zastávajú školy. Múzeum predstavuje priestor takej formy komunikácie,

III. KAPITOLA – METODIKA PRE
KOMUNIKÁCIU MÚZEJNÝCH
ZAMESTNANCOV S PEDAGÓGMI
ŠKOLSKˇYCH ZARIADENÍ

ktoré pripomína laboratórium myslenia a kreativity a nachádzania svojho
miesta v učiacej sa spoločnosti dvadsiateho prvého storočia.22 Je prostredím
vhodným pre celoživotné vzdelávanie, kde sa radi učia aj dospelí.

21
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum_153642?prefixFile=m [cit. 2017-09-07]
22
PODUŠEL, Ľ.: Človek a umenie v múzeu umenia dnes. In: Čo letí v múzejnej
_pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. Bratislava, 2010,
_s. 85.
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5.1 Múzejná pedagogika – jej metódy
a formy
Napĺňaniu súčasných potrieb vzdelávacej činnosti v múzeách sa
venuje múzejná pedagogika, ktorá sa zameriava predovšetkým na pomoc
a podporu učenia v múzejnom prostredí. Jej metódy vytvárajú široké
spektrum foriem aplikovateľných na všetky vekové a vzdelanostné kategórie
návštevníkov

vrátane

skupín

intaktných

a

zdravotne

a

sociálne

znevýhodnených. Súčasne umožňuje vzdelávanie v oblasti sociálnej
komunikácie. Vzdelávacie a komunitné aktivity múzeí sa členia do štyroch
základných disciplín:
•

výchova umením,

•

oživená história,

•

objektové učenie,

•

komunitné učenie.
Výchova umením je múzejná disciplína využívaná predovšetkým

v galériách a múzeách umenia, v ktorých sa vzdelávanie realizuje s využitím
osobitej skupiny artefaktov, zastúpených predovšetkým umeleckými dielami.
Metóda umožňuje rozvoj kritického a kreatívneho myslenia. Aktivizuje
k pochopeniu významu, kontextov a k podpore emocionálnej stránky
prežívania diel. Výchova umením využíva metódu objektového učenia
zakotvenú v konštruktivistickej pedagogike.
Oživená história je pomocnou disciplínou pre pochopenie
správania sa ľudí v minulosti na základe rekonštrukcie životných situácií
v období, v ktorom žili. Táto metóda využívajúca dejiny je rozhodujúcou pri
udržiavaní tradícií a hodnôt. Stáva sa nápomocnou v pochopení úlohy svojho
národa a následnom zhodnocovaní a ochrane historických pamiatok.
historickému dedičstvu. Vystupuje ako súhrnná disciplína, ktorá v širšom
význame zastrešuje aj ďalšie formy vzdelávacích projektov v oblasti histórie,
predovšetkým štúdia dejín vlastnej lokality.
Objektové učenie tvorí základ všetkých disciplín vzdelávania
v múzeu. Na rozdiel od iných foriem vzdelávania využíva pre učenie múzejné
zbierky. Dopĺňa metódy výchovy umením a oživenej histórie. Práve kvôli
využívaniu múzejných predmetov pri realizácii vzdelávacieho procesu tieto
programy môžu pripravovať len múzeá. Objektové učenie pri svojom
napĺňaní

využíva

konštruktivistickú

pedagogiku,

ktorá

v

prvej

poznávania pracuje s predbežnými konceptmi. Poznanie je postavené
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Mimoriadny význam v oblasti oživenej histórie má výchova ku kultúrno-

na princípe bádania a samostatného spájania súvislostí, ktoré slúži
k utváraniu samostatného myslenia. Základným princípom objektového
učenia je kombinácia aktívneho učenia a osobného porozumenia, vystupuje
ako pokročilá forma múzejného vzdelávania.
Nezanedbateľným prínosom pôsobenia múzea je účasť na
budovaní istého spoločenstva, a to prostredníctvom komunitného učenia.
Takáto forma vzdelávania v múzeu umožňuje spoločne porozumieť svetu
a hľadať spôsoby uplatnenia sa v súčasnej spoločnosti.
Napĺňanie vzdelávacieho poslania múzea a kompetenciu múzejnej
vzdelávacej činnosti by mal zabezpečovať múzejný pedagóg. Práve tento
zamestnanec má mať v náplni pracovnej pozície zastrešovanie praktickej, ale
aj teoretickej roviny edukačnej práce v múzeu. Súčasne by mal byť garantom
toho, aby edukácia bola systematicky zahrnutá v plánovanom manažmente
múzea. Z

múzejno-pedagogickej kategórie

zamestnancov

podľa

ich

pracovnej náplne je možné vymedziť štyri základné pracovné pozície. Z nich
na najvyššej úrovni, čo sa kompetencií týka, je práve múzejný pedagóg, ktorý
koncepčne garantuje edukačné programy konkrétneho múzea.
Komplexná informácia o metódach, postupoch a návodoch MP je
spracovaná v publikáciách autorov, ktorí sa venujú tejto oblasti, a to
v publikáciách Alexandry Brabcovej, Vladimíra Jůvu, Kataríny Sokolovej,
Lenky Mrázovej, Lucie Jagošovej a ďalších.23

5.2 Ponuka múzejnej edukácie
K naplneniu vízií a cieľov MP v konkrétnych múzeách je
nenahraditeľnou komplexná analýza aktuálneho stavu a perspektívnych
možností pre realizovanie edukačných programov a následne vypracovanie
stratégie, ktorej napĺňaním sa postupne múzea úspešne prepracujú
k žiaducej uspokojivej úrovni. Každé múzeum vystupuje ako jedinečné, čo
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vychádza z jeho špecializácie, typu a zriaďovateľa. Na základe týchto
špecifikácií každé múzeum môže ponúknuť jedinečné VP, postavené na
základe miestnej histórie a zbierok múzea. Ponúka budovanie povedomia
príslušnosti k miestu, a tým vedie k napĺňaniu pocitu príslušnosti.
Vážnou témou zostáva, či vzdelávacie programy, ktoré múzeá
vyprodukujú, sú použiteľné v školskom vzdelávacom procese, prípade pre

BRABCOVÁ, A.: Múzejná pedagogika. Učebné texty. Bratislava, 2013;
_JAGOŠOVÁ, L.: Muzejní pedagog - kompetence, vzdělání, úskalí. In: Čo letí
_v múzejnej pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku.
_Bratislava, 2009; Brána muzea otevřená. Průvodce na_cestě muzea k lidem
_a lidí do muzea. Náchod, 2003 a pod.
23
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iné skupiny edukantov. Práve z toho dôvodu za ideálny je považovaný stav,
keď si múzeum v úvode prípravy VP urobí prieskum, analýzu potrieb napr.
školských zariadení v

pôsobnosti múzea a na základe spätnej väzby si

vytvorí požadovanú a využiteľnú štruktúru VP pre širokú škálu edukantov.
Dobrým príkladom z praxe je terénny prieskum realizovaný na
školách múzejným pedagógom SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek
v dostupnosti do 40 km od hradu Modrý Kameň v roku 2011. Múzejný
pedagóg navštívil v priebehu troch dní dvadsaťpäť základných škôl (všetky
v okrese Veľký Krtíš, Lučenec a Krupina). Pri komunikácii s riaditeľmi,
a z ostatných pedagógov predovšetkým s dejepisármi týchto škôl, boli
pomenované najväčšie problémy, s ktorými školy na ceste do múzeí zápasia:
•

Nepriaznivá finančná situácia jednotlivých škôl a rodičov – školy
v regióne majú problém zabezpečiť dopravu a vstupné do múzeí
(reakciou referenta pre múzejnú pedagogiku hradu Modrý kameň
bolo získanie grantu, z ktorého bola hradená doprava a vstupné do
múzea pre 10 vybratých škôl z okresu). Riešením z dlhodobého
hľadiska by mohla byť možnosť bezplatného vstupu minimálne pre
žiakov a pedagógov ZŠ v mieste pôsobenia konkrétneho múzea
(podľa vzoru napr. NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici). Existujú
aj riešenia z druhej strany záujmu, zo školského prostredia. Pre
návštevu múzeí sa dajú využiť aj finančné dotácie a granty z rezortu
Ministerstva školstva SR, špeciálne pre návštevu a dopravu do
rôznych kultúrnych inštitúcií, zvlášť pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

•

Nedostatočná časová dotácia na jednotlivé predmety – návšteva
múzeí narúša rozvrh hodín a učebné plány, komplikuje organizáciu
v školskej jedálni a pod.

•

Pozývanie na rôznorodé podujatia kultúrnych inštitúcií, ktoré

putovné divadelné či iné kultúrne vystúpenia priamo v škole. Školy
ich uprednostňujú, pretože bez presunu pobavia naraz žiakov celej
školy, odpadnú náklady na dopravu a žiaci sa v krátkom čase
vracajú na vyučovanie.
•

Múzeum je stále považované za miesto pre koncoročný výlet, nie
za priestor vzdelávacích aktivít. Oslovení učitelia realizovaného
prieskumu preferovali jednorazové návštevy múzea s kompletným
programom, a s najbližšou plánovanou návštevou až o 3 – 4 roky.
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neúmerne zapĺňajú schránky škôl. Ponuka podujatí od rôznych
divadelných zoskupení alebo záujmových združení, ktoré ponúkajú

•

Výsledkom prieskumu bolo zistenie, že z ponuky múzea so
špecializáciou na hračky a bábky si školskí pedagógovia vyberali
programy

so

zameraním

na

bábky,

pretože

korešpondujú

s literatúrou a s vyučovaním v 5. ročníku. Väčší záujem však prejavili
o VP zamerané na regionálnu históriu. Múzeum zareagovalo
a vypracovalo nové vzdelávacie programy o bábkach s využitím
pre hodiny literárnej a výtvarnej výchovy (aj tvorivé dielne). Pre
programy so zameraním na stredoveké dejiny hradu boli využité
viaceré granty a projekty (k programom inštalovaná interaktívna
výstava a vydaná publikácia).
•

Väčšina opýtaných školských zástupcov (64 %) sa vyjadrila, že
maily z múzea dostávajú a ich pozornosti neunikajú. Avšak nemalá
časť (28%) vyjadrila názor, že maily nesledujú, nevenujú im
pozornosť a nepracujú s nimi. 8 % opýtaných škôl mailové
informácie využíva. Múzeá často narážajú na problém neaktuálnych
adries škôl kvôli ich pomerne častej zmene a bez upozornenia školy
na realizovanú udalosť.

Terénny prieskum priniesol osobné stretnutie zástupcov škôl
a múzea, nadviazanie kontaktov, lepšie predstavenie múzea a pod.
Výstupom stretnutia bolo aj zistenie nielen požadovaného zamerania, ale aj
obsahu VP pre lepšie využitie v školskom vzdelávacom procese. Pre
úspešnosť tejto analýzy SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v
nasledujúcom roku realizovalo podobný prieskum v prostredí stredných škôl
a centier voľného času.
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6 Komunikácia múzea so školskými
pedagógmi
Dôležitým
pedagógmi

predpokladom

školských

zariadení

pre
a

vzájomnú

múzejnými

komunikácia

edukátormi

je

medzi
jasné

zadefinovanie termínov vzdelávacej úlohy školy, vzdelávacej úlohy múzea
a vymedzenie teritória ich pôsobnosti. Pre obojstranné pochopenie,
akceptovanie sa a následnú spoluprácu je potrebné vzájomné poznanie
cieľov a úloh obidvoch inštitúcii pri napĺňaní edukačnej úlohy.
Školské zariadenia poskytujú žiakom a študentom formálne
vzdelávanie, ktoré sa vyznačuje formálnym spoločenským ustanovením jeho
povinnosti, platnosťou jeho výstupov a ďalej skutočnosťou, že ide
o vzdelávanie intencionálne a sústavné. Vzdelávanie v múzeu môže mať rysy
formálneho i neformálneho vzdelávania. V rámci spolupráce so školami sa
44

múzeum môže efektívne podieľať na formálnom vzdelávaní, napr. formou
školskej výučby v múzeu. Množstvo múzejno-pedagogických aktivít má
charakter neformálneho vzdelávania, t.j. vzdelávania prebiehajúceho mimo
formálny vzdelávací systém. K neformálnemu vzdelávaniu v múzeu patria
všetky múzejno-pedagogické aktivity, ktoré vedie múzejný pedagóg alebo
iný odborný pracovník múzea, dochádza pri nich k zámerným procesom
učenia, príp. i k hodnoteniu týchto procesov, pričom nie sú pritom súčasťou
formálneho

vzdelávania

(napr.

prednášky,

tvorivé

dielne,

súťaže,

prázdninové akcie pre deti a mládež a pod.).24

Ako komunikovať so školami
Školy a školské skupiny sú významnou časťou návštevnosti múzeí.
Preto treba komunikácii s nimi venovať dostatočnú pozornosť. So školským
prostredím môžeme komunikovať viacerými spôsobmi:
1.

Komunikácia osobným kontaktom.

2.

Komunikácia elektronicky ‒ elektronickou poštou (e-mailom),
prostredníctvom webovej stránky, prostredníctvom sociálnych
sietí.

3.

Komunikácia prostredníctvom metodicko-pedagogických centier
a Štátneho pedagogického ústavu.

6.1 Komunikácia osobným kontaktom
Súčasné storočie je obdobím rozmachu komunikačných možností.
Tieto možnosti umožňujú získavať potrebné informácia veľmi rýchlo a ľahko,
na druhej strane si jedinec ťažšie z nánosu informácii dokáže vyberať tie
užitočné a hodnotné. Práve z tohto dôvodu nie je možné z komunikácie tak
dôležitých inštitúcií, akými sú školské zariadenia a múzea, vylúčiť komunikáciu

Inštitúcia múzea sa pri nadväzovaní kontaktov so školskými
pedagógmi a prezentovaní múzejných vzdelávacích aktivít nemôže uspokojiť
s rozposielaním týchto informácií (prípadne pozvánok na vernisáže, výstavy)
len elektronickou formou. Pre budovanie dlhodobého fungujúceho vzťahu je
za veľmi dôležitý krok považovaný osobný kontakt zamestnanca múzea so
zástupcom konkrétneho školského zariadenia.

JŮVA V.: Základy obecné pedagogiky, vývoj muzejní edukace. In: Základy
_muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Metodické centrum muzejní
_pedagogiky, 2014, s. 7.
24
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osobným kontaktom.

Rady a odporúčania pre múzejných pedagógov využiteľné pri osobnej
komunikácii so školskými pedagógmi:
1.

Ideálny stav vzniká, ak osloveným zástupcom školy je riaditeľ
školského zariadenia, ktorému určený zástupca múzea dokáže
zdôvodniť, prečo je spolupráca týchto dvoch inštitúcii vzájomne
dôležitá. Najvhodnejšia forma je dohodnuté osobné stretnutie.
Zásadnou chybou by bolo osloviť riaditeľa školy či delegovaného
pedagóga a rokovať o ponuke múzeí pri náhodnom stretnutí a len
tak mimochodom. Je dôležité dať múzeu ako vzdelávaciemu
prostrediu patričnú váhu, stretnutie naplánovať do diára riaditeľa
alebo povereného zástupcu školy.

2.

Získaním si riaditeľa školského zariadenia ako sympatizanta
myšlienky, že múzeum je nápomocným prostredím neformálneho
vzdelávania, sú pre spoluprácu školy s múzeom viac motivovaní aj
ostatní pedagógovia konkrétnej školy.

3.

Stane sa vzájomne výhodným, ak zástupcovia školských zariadení
súhlasia s možnosťou pravidelného informovania o ponuke
vzdelávacích programov múzea, najlepšie formou osobných
stretnutí. Najúčinnejšia forma je možnosť prítomnosti múzejného
pedagóga na pravidelných poradách pedagógov, ktoré sa
v školách konajú takmer každý mesiac. Po dohode s riaditeľom
školy je vhodné požiadať o možnosť komunikácie s pedagógmi ešte
pred samotnou poradou, ako prvý bod ich stretnutia.

4.

Ak takáto cesta nie je schodná (riaditeľ po osobnom stretnutí nie
vždy odovzdá informáciu ďalej učiteľom, prípadne o stretnutie
nemá záujem, alebo nepovolí účasť na interných poradách),
kontaktujte priamo učiteľa, ktorého by daný program mohol
zaujímať (dejepisára, prírodopisára a pod., podľa zamerania
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konkrétneho ponúkaného VP).
5.

Osvedčilo sa tiež kontaktovanie pedagógov školských klubov
(vychovávateľky),

mnohí

uvítajú

zmysluplné

trávenie

popoludňajšieho programu.
6.

Pri prvom stretnutí múzejného zamestnanca s pedagógmi je
dôležité predstaviť konkrétneho zamestnanca múzea ako osobu,
ktorá bude s nimi komunikovať, stretávať sa s nimi a informovať ich
o činnosti a ponuke múzea aj v priebehu celého školského roka.
Dôležité je pôsobiť na pedagógov príjemne a podnetne, aby mali
záujem aj o ďalšie vzájomné stretnutia.

46

7.

Po vzájomnom zoznámení sa nasleduje dôležitá informácia –
predstavenie múzea a jeho zamerania podložené informáciou o
vzdelávacích programoch, ktoré už boli realizované, alebo sú pre
školské zariadenia pripravené.

8.

Nie je vhodné vymenovať všetky programy (môže to byť veľa
informácii, ktoré sa stanú neprehľadnými), skôr informovať podľa
špecifikácie: ponuka galerijných programov, hradné múzeum
ponúka programy orientované na stredovek, múzeum s keramikou
orientuje vzdelávaciu činnosť na regionálnu výchovu, múzeum
v prírode ponúka vzdelávacie programy smerujúce k ochrane
prírody alebo prírodného dedičstva a pod.

9.

Vhodná je vopred pripravená tlačená forma stálej vzdelávacej
ponuky múzea, napr. vo forme ponukových listov, brožúr pre
pedagógov a pod. Žiaduce je ponúknuť takúto tlačovinu každému
pedagógovi zvlášť. Je dôležité, aby mal každý pedagóg aj tzv.
fyzickú formu vzdelávacieho materiálu múzea, aby si kedykoľvek
napr. v zborovni mohol po nej siahnuť a vybrať si vzdelávací
program, ktorý sa mu hodí k výučbe.

10. V komunikácii hrá dôležitú úlohu aj vizuálna identita (logo, farby,
grafika, maskot, písmo a pod.) Jednotný grafický štýl by sa mal
v

propagačnej

komunikácii

premietať

do

všetkých

druhov

propagačných tlačovín, vstupeniek, pútačov ale i všetkých
grafických výstupov múzea smerom k verejnosti (napr. i na
webstránke, propagačných predmetoch či grafike výstav pod.)
Využívať a akceptovať by ho teda mal aj múzejný pedagóg pri
tvorbe ponukových listov, plagátov, newsletterov či pracovných
listov a pod. Pedagóg tak bude vedieť, že sa má zamerať na texty
označené týmto logom a tam hľadať informácie, ktoré sú mu
určené.25 V prípade ponukových materiálov jednotný vizuálny štýl
z diaľky mal rozpoznať, o ktoré múzeum ide, ale nesmie mať dojem,
že tento propagačný materiál už niekedy videl. V opačnom prípade
mu nebude venovať pozornosť.26

Pri tvorbe propagačných materiálov môžu pomôcť tieto nástroje:
_https://color.adobe.com – nástroj na miešanie farieb;
_https://fonts.google.com/ - rôzne typy písma; www.canva.com – jednoduchá
_pomôcka pre dizajn plagátov, tlačovín ale napr. aj statusov na sociálne siete
25

DOLÁK Jan: Komunikace, marketing a public relation v muzeu. In: Základy
_muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Metodické centrum muzejní
_pedagogiky, 2014, s. 83.
26
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neznamená jednotvárnosť a monotónnosť. Čitateľ (učiteľ) by už

11.

Vizuál ponukového materiálu v tlačenej podobe by mal obsahovať:

•

názov vzdelávacieho programu,

•

vymedzenie cieľovej skupiny, komu je program určený, t. z. typ
školského zariadenia, prípadne vek či konkrétnu triedu edukantov,

•

výchovný a vzdelávací zámer vzdelávacieho programu alebo
projektu, ako môže konkrétny program napomôcť v procese
vzdelávania,

•

formu a vzdelávací obsah programu – kľúčové slová, v akej oblasti
je program nápomocný edukantom zvládnuť učivo,

•

miesto v učebných osnovách – ktorému tematickému celku
v

učebných

osnovách

ktorého

ročníka

obsah

programu

zodpovedá,
•

cieľ vzdelávacieho programu ‒ čo program v múzeu chce dosiahnuť
v procese osvojovania vedomostí,

•

miesto realizácie,

•

cenu za realizáciu vzdelávacieho programu,

•

čas, koľko program trvá,

•

či je alebo nie je nutné na program sa objednávať,

•

uvedenie osoby, ktorá je garantom konkrétneho vzdelávacieho
programu,

•

kontakt na garanta, ale aj na inštitúciu múzea vo forme telefónneho
čísla a mailu. V kontaktoch môže byť aj informácia o tom, že ponuka
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konkrétneho

vzdelávacieho

programu,

prípadne

ďalších

je

uverejnená aj na stránke múzea (uvádza sa len v prípade, že tomu
tak je) a uvedenie linku.
12.

Ideálny čas na prvé stretnutia múzejného pedagóga alebo iného
múzejného zamestnanca so školskými pedagógmi je koniec
augusta, kedy sú školské zariadenia ešte bez žiakov a pedagógovia
si pripravujú metodiku vzdelávania na nasledujúci školský rok.
V čase plánovania výučby na celý školský rok si pedagógovia môžu
zaradiť vyhovujúce múzejné vzdelávacie programy do osnovy
výučby.
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13.

Overením v praxi sa potvrdilo, že najnevhodnejším časom
oslovovania pedagógov pre spoluprácu s múzeom je koniec
školského roka, teda máj ‒ jún. V školách v tom čase pedagógovia
dobiehajú školské povinnosti, končia školské projekty, vyhodnocujú
súťaže a plánujú koncoročné výlety a podobne.

14.

Komunikácia s pedagógmi má byť profesionálna, t. z. pri
komunikácii prejavovať rešpekt voči ich povolaniu, byť usmievavý,
príjemný, aby si zapamätali príjemného človeka a spájali si ho
s inštitúciou, ktorá ich pozýva do svojich priestorov.

15.

Osobné pozvania na vzdelávacie programy múzea doplniť
o pozvania pedagógov na vernisáže výstav, koncerty a ďalšie
podujatia

múzea.

Okrem

spoločnej

pozvánky

adresovanej

školským zariadeniam je veľmi vhodné na utužovanie vzťahov
doručiť pozvánky každému pedagógovi zvlášť, teda menovite. Pre
udržiavanie kontaktov je tiež možné organizovať podujatia len pre
pedagógov, ako napr. poďakovanie za spoluprácu.
16.

Pre tieto účely je vhodné zaviesť si kartotéku – menný zoznam
pedagógov s kontaktmi.

17.

Vhodnou pomôckou k mapovaniu prostredia svojho pôsobenia je
vyhodnotenie siete školských zariadení v teritóriu pôsobenia
konkrétneho múzea a následná analýza, s vyhodnotením škôl, ktoré
múzeum navštevujú a tie ktoré cestu do múzea doposiaľ nenašli.
Pedagógom tých pasívnejších škôl venovať viac pozornosti a času,
analyzovať dôvody ich absencie (komplikovaný presun zo školy do
múzea, výška vstupného a pod.) v komunikácii s pedagógmi pokúsiť
sa tieto negatívne dôvody vyriešiť alebo odstrániť a stanoviť

6.2 Komunikácia elektronicky
Elektronická komunikácia je v dejinách ľudstva celkom určite
významným objavom. Ľudstvo už viac ako štyridsať rokov využíva
elektronickú poštu a niečo viac ako dvadsať rokov celosvetovú počítačovú
sieť internet na komerčné účely. Za toto krátke obdobie sa internet stal nielen
nenahraditeľným

prostriedkom

získavania

informácií,

ale

aj

sprostredkovateľom komunikácie medzi ľuďmi celého sveta. Stal sa teda
výborným prostriedkom pre komunikáciu múzea s verejnosťou, rovnako aj
so školami, resp. s učiteľmi. Múzejný pedagóg môže využívať niekoľko
možností:
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stratégiu, ako získať ich pozornosť a priazeň.

•

elektronickú poštu,

•

webovú stránku múzea,

•

sociálne siete.

6.2.1 Komunikácia elektronickou poštou
(e-mailom)
Múzejní pedagógovia, ale aj zamestnanci poverení zabezpečovaním
edukačnej činnosti múzea túto formu využívajú radi a často. Je vhodnou len
za predpokladu, že múzejný pedagóg už nadviazal komunikáciu so školskými
pedagógmi osobným stretnutím, obidve strany sa dohodli na nasledujúcej
komunikácii elektronickou formou a zasielané informácie sú adresované
konkrétnym pedagógom. Pre tento účel je praktické, ak si múzejný pedagóg
vytvorí databázu školských pedagógov, s ktorými takto komunikuje,
samozrejme po vzájomnej dohode. Všetky maily, ktoré sú zasielané na
všeobecnú adresu školského zariadenia bez predchádzajúcej komunikácie
pravdepodobne končia bez odozvy.
Kontakty na jednotlivých pedagógov je možné získať na webových
stránkach škôl, kde sú zverejnené aj e-maily konkrétnych učiteľov. Podľa
doterajších
skúseností väčšina takto oslovených pedagógov nepovažuje takto zaslané
informácie za spam. Vždy je ale dobré uviesť, ako postupovať v prípade, ak
si neželajú tieto informácie dostávať.
Využívanou formou elektronického informovania o aktivitách
múzea je newsletter. Ide o informačný mail pravidelne zasielaný prihláseným
odberateľom.27
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6.2.2 Komunikácia prostredníctvom webovej
stránky
Webové stránky sú často zdrojom prvotných informácií o múzeu
a o tom, čo ponúka. Preto by mala aj táto inštitúcia dbať na to, aby jej
webstránka bola jednak prezentačne zaujímavou, pútavou, ale i funkčnou.
Ideálne je, ak grafika stránky korešponduje s vizuálnou identitou múzea.
Pre múzejného pedagóga je pomocou, ak webová stránka obsahuje
aj sekciu venovanú vzdelávaniu v múzeu. Na nej môžu byť prezentované

27
Tipy na písanie newsletterov, ale aj rôznych iných textov, ktoré by mali zaujať
_návštevníka nájdete tu: https://copytriky.cz/ [cit. 2017-09-07]
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jednotlivé vzdelávacie programy, pričom ich anotácie by mali obsahovať
rozsah informácií, ako bolo uvedené pri ponukových listoch (viď vyššie).
Môžu byť doplnené o fotogalériu z už realizovaných programov, prípadne
krátke videá a pod. Na tomto mieste môžu byť umiestnené aj informácie,
inštrukcie pre učiteľov, aby vedeli, ako bude program prebiehať, čo od neho
múzejný pedagóg očakáva a pod., prípadne návrhy aktivít, ktoré môže učiteľ
vykonať so žiakmi v škole (ako prípravu na VP v múzeu, prípadne po
absolvovaní návštevy múzea).
Užitočný môže byť aj prihlasovací formulár, pomocou ktorého sa
učitelia môžu prihlásiť na program priamo z webovej stránky. Webová
stránka môže poslúžiť aj pre zdieľanie voľne šíriteľných pracovných listov,
edukačných hier a aplikácií, alebo aj publikácií, ktoré múzeum ponúka na
predaj.

6.2.3 Komunikácia cez sociálne siete
Vhodným prostriedkom na komunikáciu múzea (nie len so školami)
sú aj sociálne siete. Na profile múzea môže múzejný pedagóg zverejňovať
ponuky vzdelávacích programov, fotografie, prípadne aj video z realizácie
konkrétneho programu a pod. Nezaobíde sa to bez súhlasu pedagóga so
zverejnením fotografií. Aj školy samotné zvyknú zverejňovať fotografie
z návštevy múzea na svojich profiloch. Ich zdieľaním na profile múzea získame
pozitívnu reklamu, ktorá sa dostane k pomerne širokému publiku.

6.3 Komunikácia prostredníctvom
pedagogických odborníkov Metodickopedagogických centier a Štátneho
pedagogického ústavu
– Historické múzeum v Bratislave)
Za najvyššiu profesionálnu formu komunikácie múzeí so školskými
pedagógmi je považovaná komunikácia prostredníctvom regionálnych
pracovísk metodicko-pedagogických centier alebo Štátneho pedagogického
ústavu. Činnosť obidvoch inštitúcii vyplýva z ich štatútov a odborníci tohto
prostredia spoluprácu s múzeami nielen podporujú, ale snažia sa ju aj
popularizovať v radoch školských pedagógov.
Spolupráca múzeí s odbornými pedagogickými centrami je pre
obidve inštitúcie vzájomne prospešná. Múzeá môžu poskytnúť svoje
výstavné priestory pre projekty spájané so vzdelávaním pedagógov a tiež
51
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(Mgr. Jana Hutťanová, kultúrno-propagačný manažér, SNM

s tvorbou metodickej stratégie využitia múzeí a ich výstav vo vzdelávacom
procese žiakov. Prostredníctvom aktivít MPC a ŠPÚ múzeá získavajú priestor
k prezentácii múzejných vzdelávacích programov a tiež pre vytváranie
kontaktov so školskými pedagógmi.
Odborní pracovníci z MPC a ŠPÚ môžu dokonca priamo participovať
na vytváraní vzdelávacích programov, respektíve vzdelávacích líniách ku
konkrétnym výstavám zo svojho, teda pedagogického pohľadu. Vzdelávanie
v múzeu tak môže byť lepšie prispôsobené vekovým kategóriám žiakov,
učebným osnovám a vyučovacím predmetom. Dokonca, z pôvodne výlučne
historickej témy môžu ich odporúčania (v rámci ich kompetencií) nasmerovať
pedagógov k využívaniu vzdelávacích programov medzipredmetovým
prepájaním.
Prostredníctvom spolupráce trojuholníka inštitúcií (MPC/ ŠPÚ,
školské zariadenia a múzeá) je veľmi pravdepodobné, že komunikácia medzi
múzejnými a školskými pedagógmi nadobudne vyššiu a efektívnejšiu úroveň.
Vzdelávanie v múzeu vďaka odporúčaniu odborných inštitúcií získava u
školských pedagógov väčší rešpekt a dôveru. Na základe získaných
informácií a referencií od zamestnancov MPC a ŠPÚ ako pedagogických
odborníkov môžu školskí pedagógovia sami kontaktovať konkrétnych
múzejných pedagógov s konkrétnou požiadavkou. Pre niektoré múzea je
spolupráca s týmito inštitúciami priam nevyhnutnosťou, napr. v prípade
múzeí s celoštátnou pôsobnosťou.
Ako spolupracovať s Metodicko-pedagogickým centrom:
•

prvým krokom je osloviť riaditeľa regionálneho pracoviska MPC
predstavením múzea a jeho vzdelávacích programov,

•

súčasne osloviť konkrétneho učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie,

•

po

predchádzajúcej

dohode

získať

časový

priestor

pre
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predstavenie edukačného zámeru múzea na seminároch ďalšieho
vzdelávania pedagógov organizovaných MPC,
•

v rámci stretnutia ponúknuť centru priestory múzea pre realizáciu
seminárov

ďalšieho

vzdelávania

pedagógov

v

spolupráci

s múzeom,
•

prostredníctvom seminárov v múzeu dohodnúť spoločnú tému pre
zostavenie tzv. metodického dňa pre pedagógov s využitím
vzdelávacieho

programu

múzea

k

výstave

(prípadne

jeho

didaktických prvkov); dôležité je hľadať spoločné prierezové témy
vhodné pre pedagógov viacerých vyučovacích predmetov,
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•

po nadviazaní spolupráce konkrétneho múzea s pracoviskom MPC
je ďalšia komunikácia možná aj elektronickou formou.
Pravidelné organizovanie špecializovaných dní pre pedagógov

(metodických dní) v múzeu, ktoré je vhodným a dôstojným prostredím ich
ďalšieho vzdelávania, je ideálnou metódou na získavanie nových kontaktov
a upevňovanie už existujúcich vzťahov múzea

a prostredia školských

inštitúcií. Prínosom pre múzeum, resp. múzejných pedagógov je spätná
väzba získaná od učiteľov, na základe ktorej môžu múzeá vzdelávacie
programy

neustále

vylepšovať.

Organizovanie

metodických

dní

pre

pedagógov v spolupráci s MPC a ŠPÚ prináša vyšší záujem škôl o múzeum,
čo zvyšuje frekvenciu návštev múzea pedagógmi spolu s ich žiakmi.
Múzejný pedagóg v rámci týchto stretnutí získava priestor
k zdôvodneniu konkrétneho vzdelávacieho programu in situ, k jeho priebehu,
realizácii, zámeru a cieľom. Následne vzniká priestor pre spoločnú diskusiu
o ďalších možnostiach využitia výstavy alebo múzea pre vzdelávacie účely.
Formu, akou by prezentáciu vzdelávacích programov múzeí
zabezpečoval Štátny pedagogický ústav, aktuálne riešia jeho zamestnanci.
ŠPU vytvára a upravuje obsahy štátnych vzdelávacích programov, odporúča
výkonové a vzdelávacie štandardy do školských vzdelávacích programov.
Cielená

propagácia

vzdelávacích

programov

múzeí môže

odporučiť

pedagógom návštevu konkrétneho vzdelávacieho programu múzea v súlade
so vzdelávacím štandardom.

6.4 Školskí pedagógovia v múzeu
Pedagógovia, ktorí spolu so svojimi žiakmi prijali pozvanie do
múzea, prišli doň v rámci svojho pracovného času (nie voľného času).
V múzeu sú zodpovední nielen za edukačný proces, ale aj za bezpečnosť
a disciplínu edukantov. Preto by mali mať umožnený bezplatný vstup do

Škála vzdelávacích aktivít múzeí je rôznorodá. Pedagógom, ktorí
neradi požičiavajú rolu edukátora iným, múzeum má ponúknuť aj priestor pre
samoobslužné programy, t. z. pedagógovia využívajú vzdelávací potenciál
priestoru múzea, ale realizujú ho samoobslužne.
Rešpektovanie vzdelávacieho poslania školy a múzea má byť
vzájomné. Ak pedagógovia prichádzajú do múzea ako do inštitúcie
neformálneho vzdelávania, mali by rešpektovať formy a druhy aplikovanej
múzejnej pedagogiky, mali by akceptovať spôsob, akým konkrétny múzejný
pedagóg tému interpretuje. Preto je veľmi dôležitá predchádzajúca vzájomná
komunikácia a dohoda medzi obidvoma stranami edukátorov,
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múzea.

aby vzdelávanie v múzeu prebiehalo bez stresu a konfliktov. Predchádzajúca
príprava môže mať podobu informačného listu o VP, ktorý múzejný pedagóg
zašle učiteľovi pred návštevou múzea.
Ak sa komunite múzejných pedagógov podarí získať a uistiť
učiteľov, že múzeum nemá ambíciu preberať vzdelávaciu úlohu školských
inštitúcií,

ale

byť

nápomocným,

rozšíreným

priestorom

formálneho

vzdelávania, vzájomná spolupráca sa stane systematickou a vzájomne
prospešnou. Dojem, ktorý získa školský pedagóg z návštevy múzea, je
kľúčový. Tak ako si zapamätá dobrú skúsenosť a príjemného lektora, tak si
zapamätá aj zlú skúsenosť, nevhodný program, zle pripravený, so zle
stanoveným cieľom, prípadne nedostatočne zabezpečené iné služby múzea.
V prípade dobrej skúsenosti budú práve pedagógovia preberať iniciatívu
a sami vyhľadávať múzeum, múzejného pedagóga a múzejné vzdelávacie
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aktivity.
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ZÁVER
Múzeá tretej generácie sú kultúrne a vedecké inštitúcie, ktoré vo
svojom širokom spektre činnosti vo vzťahu k verejnosti nechávajú svoje
brány otvorené dokorán. Mnohé múzea vnímajú svoju vzdelávaciu
a prezentačnú rolu veľmi seriózne, ponúkajú vzdelávacie programy širokému
spektru publika a tomu prispôsobujú svoje aktivity. Špecializované
vzdelávacie programy sa zameriavajú na kvalitu, istý druh programov kladie
akcent na kvantitu. Už niekoľko desaťročí sa múzea pokúšajú vytvárať vzťahy
s rôznymi komunitami návštevníkov, v štruktúre ktorých stále dominujú
školské zariadenia. V priebehu času sa podarilo vytvoriť zamestnancom
obidvoch

inštitúcii

vzájomne

prospešné

prostredie

pre

formovanie

vzdelanostnej spoločnosti.
Zámerom uskutočneného kolokvia, v rámci ktorého sa zástupcovia
vzdelávacích inštitúcií snažili nájsť paralely vo svojich aktivitách, bolo
pomenovanie prekážok a doposiaľ neriešených problémov, ktoré toto
pôsobenie znemožňujú, nájsť východiská pre ich riešenie na úrovni
zúčastnených inštitúcií a následne posunúť návrhy na nápravu na
celospoločenskej

úrovni

zástupcom

jednotlivých

rezortných

oblastí.

Stretnutie odborníkov aj poslucháčov naprieč viacerými úrovňami školstva
a kultúry bolo podnetom pre vzájomnú výmenu názorov a pohľadov na „toho
druhého“. Spojili sa podnety a želania jednotlivých múzejníkov aj učiteľov
v spoločnej diskusii a ako jeden z hlavných pozitív tohto stretnutia
považujeme začiatky nových konkrétnych spoluprác medzi inštitúciami, aj
medzi jednotlivcami. Podarilo sa zosumarizovať najdôležitejšie prekážky,
ktoré nám bránia efektívne komunikovať. Zo záverov tohto stretnutia a tejto
publikácie preto budeme môcť čerpať najbližšie roky, kým spolupráca medzi
múzeami a školami nebude dostatočne pružná a efektívna.
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MEDAILÓNY DISKUTUJÚCICH
Mgr. Branislav Panis
Vyštudoval históriu a klasické jazyky na Fakulte humanistiky Trnavskej
univerzity (v súčasnosti Filozofická fakulta TU). Od roku 1999 pôsobil v
Slovenskom národnom múzeu - Historickom múzeu, od roku 2005 ako jeho
riaditeľ. Od 1. apríla 2017 je generálnym riaditeľom Slovenského národného
múzea. Počas svojho pôsobenia v múzeu sa ako autor, spoluautor, kurátor
alebo komisár zúčastnil na realizácii desiatok výstav na Slovensku a v
zahraničí. V súčasnosti je komisárom výstavného projektu pripomínajúceho
100. výročie založenia Československa.

Mgr. Iveta Kaczarová
Vyštudovala archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1982
pracovala v Novohradskom múzeu a galéria v Lučenci ako archeologička a
dokumentátorka, od r. 1999 je jeho riaditeľkou. Má bohaté skúsenosti s
organizovaním

medzinárodných

podujatí,

prípravou

a

realizáciou

cezhraničných projektov. Dlhodobo spolupracuje s mestami, obcami,
kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a tretím sektorom. Od roku 2011 je
členka Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku a od roku 2017 je jeho
predsedníčkou.

RNDr. Mária Nogová, PhD.
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,
odbor

matematika‒geografia.

Od

roku

1994

pracovala

v

Štátnom

pedagogickom ústave ako výskumný a vývojový zamestnanec pre
geografiu. V rokoch 2011 až 2016 pracovala v Metodicko-pedagogickom
centre ako učiteľka kontinuálneho vzdelávania, v rámci ktorého sa
zameriavala na vzdelávanie učiteľov geografie a manažérov škôl a školských
zariadení. Od roku 2017 pracuje v Štátnom pedagogickom ústave.
Spolupracuje s rôznymi inštitúciami a neziskovými organizáciami pri
skvalitňovaní vzdelávania. Je autorkou učebníc, odborných publikácií,
článkov v odborných časopisoch a zborníkoch.
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PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Pôsobí ako učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie v Metodicko-pedagogickom
centre, regionálne pracovisko Banská Bystrica a ako odborná asistentka na
Katedre výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Svoju
pedagogickú činnosť zameriava na didaktiku vo vzdelávacej oblasti Umenie
a kultúra, konkrétne na odbor výtvarná výchova. Je členkou odborných
predmetových komisií pre výtvarnú výchovu a pre predprimárne vzdelávanie
na ŠPÚ. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov zameraných
obsahovo na didaktiku a metodiku výtvarnej výchovy. Je spoluautorkou
učebníc výtvarnej výchovy pre základné školy. Vo svojej umeleckej činnosti
sa orientuje na grafický dizajn a počítačovú grafiku.

PhDr. Ľubica Majerová
Pracuje v NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici od 1. 2. 1999 na poste
odborného pamiatkara s kumulovanou pracovnou náplňou vrátane výkonu
sprievodkyne na dlhodobých výstavách v tzv. Meštianskom dome. Pri práci
s návštevníkmi intuitívne začala pripravovať rôzne aktivity na zvýšenie
pozornosti, najmä u žiackych skupín. Postupne sa začala zaoberať múzejnou
pedagogikou, ktorú využíva vo svojej práci pre všetky vekové kategórie.
Svoje skúsenosti zúročila v rigoróznej práci s názvom Múzejná pedagogika
v NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica, ktorú obhájila na Filozofickej fakulte
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je absolventkou kurzu Múzejná
pedagogika II. v rámci Národného projektu Múzeá tretej generácie. Členkou
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri Zväze múzeí na
Slovensku je od jej vzniku v roku 2008, v súčasnom volebnom období je aj
členkou výboru. Oblasť kultúry je jej celoživotnou prácou aj záľubou.

Ing. Mgr. Mária Slašťanová
Je učiteľkou a zároveň riaditeľkou Základnej školy Pavla Križku v Kremnici. Je
absolventkou Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici – učiteľstvo pre 1.
stupeň ZŠ. Pedagogickej činnosti sa venuje 25 rokov. Zúčastnila sa mnohých
školení

zameraných

na

moderné

trendy

vyučovania

a

využívanie

informačných technológií. Má vykonanú 1. a 2. atestačnú skúšku. Diaľkovo
študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite – odbor Manažment
rozvoja vidieckej krajiny a turizmu. Počas vykonávania funkcie riaditeľky
získala škola čestný názov ZŠ Pavla Križku, zaradila sa do siete Zelených škôl
a začala realizovať projekty na platforme e-twinning a Erasmus plus. Školský
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vzdelávací program školy smeruje k poznávaniu regiónu – histórie a prírody.
Dlhodobo píše a realizuje rozvojové projekty v škole. Vo veľkej miere sa
angažuje pri realizácii zážitkového a projektového vyučovania. Je zanietenou
učiteľkou, ktorá sa snaží žiakov presvedčiť o hodnote vzdelania.

PhDr. Jana Odrobiňáková
Študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Neskôr pôsobila na
Katedre histórie FHV UMB ako interná doktorandka. V roku 2004 nastúpila
do Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici na pozíciu
historik – kurátor, kde od r. 2009 pôsobí na pozícii historik‒ manažér
vzdelávania, múzejný edukátor. Vyprofilovala koncepciu Vzdelávacieho
centra Múzea SNP, ktoré od júna 2015 vedie. Intenzívne sa venuje edukačnej
činnosti, aktívne tvorí a realizuje edukačné programy a prednášky,
akreditované vzdelávanie pre pedagógov i odbornú verejnosť, interaktívne
kurzy, semináre pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, výučbu regionálnych dejín v
priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP, workshopy, exkurzie,
konzultácie, tvorí metodické a didaktické materiály k expozíciám a výstavám
a ďalšie.

Mgr. Gabriela Bradová, PhD.
Vyštudovala učiteľstvo DEJ-HUV-ETV a špeciálnu pedagogiku. Od roku 2001
učila na ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici. Od roku 2014 je riaditeľkou ZŠ
Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. V rokoch 2011‒2014 pôsobila ako interný
doktorand na UMB v Banskej Bystrici na Katedre etickej výchovy.

PhDr. Anna Bocková, PhD.
Je pedagogicko-výskumná pracovníčka Ústavu humanitných štúdií a Katedry
histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Špecializuje sa na didaktiku dejepisu (teóriu a metodiku vyučovania),
regionálne dejiny Slovenska a stredoeurópskeho priestoru a odborné
exkurzie.

Je

riešiteľkou

národných

a

nadnárodných

projektov

stredoeurópskych univerzít a dlhodobejšie sa venuje aj tvorbe dejepisných
učebníc a edukačných materiálov. Úzko spolupracuje s inštitúciami
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zameranými na transfer poznatkov histórie a historickej vedy do edukačného
prostredia.

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
V roku 1995 ukončil magisterské štúdium v odbore história – slovenský jazyk
a literatúra a v roku 2000 externé bakalárske štúdium muzeológie na FiF UK
v Bratislave. Pracoval v Múzeu mesta Bratislavy (1995 – 1997, externe do r.
2007), ako odborný asistent na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK
v Bratislave (1997 – 2008) a Katedre etnológie a muzeológie FiF UK (od r.
2008). Odborne sa venuje dejinám Slovenska, strednej Európy v 19. storočí
a slovenského múzejníctva. Je spoluautorom učebníc dejepisu pre základné
školy a gymnáziá, spoluautorom vysokoškolskej učebnice Múzeum a
historické vedy (2013). So študentmi odboru muzeológia pripravuje v rámci
kurzu Múzejné výstavníctvo výstavy vrátane sprievodných podujatí.

Mgr. Peter Farárik
Zakladateľ a tvorca metodického portálu Lepšia geografia, učiteľ na
Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici a človek, ktorý sa venuje téme
školstva a vzdelávania aj vo voľnom čase. Verí, že kvalitné školské
vzdelávanie je možné aj na Slovensku, dôkazom sú mnohé školy a učitelia.
Stačí len chcieť, vedieť, ako na to a nebáť sa.

PhDr. Jaroslav Hanko
Vyštudoval Ekomuzeológiu na UMB v Banskej Štiavnici s rigoróznym
pokračovaním na UKF v Nitre. Od r. 2007 pracuje v SNM - Múzeu
bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň ako múzejný pedagóg, kde
je spolutvorcom vzdelávacích programov. Od r. 2015 je predsedom Odbornej
komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Je
autorom seriálu článkov „Učíme sa v múzeu“. Spolupracoval na publikácii
„Muzejní profese a veřejnost“, ktorá mapuje vývoj múzejnej pedagogiky v
Čechách a na Slovensku. Okrem múzejnej pedagogiky sa venuje aj histórii
hradu Modrý Kameň. Výsledky svojho výskumu publikoval v prácach
„Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa“ a „Taký obyčajný život ...
v

stredoveku“.

Viedol

kurz

o

využívaní

v prezentačnej činnosti múzeí.
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(SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek)
70

Brožúra o vzdelávacích programoch múzeí SR
(Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS)
(dostupné online na http://okvav.zms.sk/ako-vieme-pomoct-my/publikacie)
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Fond múzejno-pedagogických materiálov – digitálny archív
(Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS)
(dostupné online na http://okvav.zms.sk/ako-vieme-pomoct-my/fondmuzejno-pedagogickych-materialov)

Adresár ponuky vzdelávacích programov múzeí SR
(Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS)
(dostupné online na http://okvav.zms.sk/ako-vieme-pomoctmy/vzdelavacie-programy-muzei)
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