
EDUKACJA GLOBALNA
W MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE
czyli jak dzięki sztuce mówić dzieciom o ważnych problemach!

Dorota Baumgarten-Szczyrska i Dorota Obalek-Bylak
Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie



MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 
jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim wyróżniającą się  

jedną z największych i najpiękniejszych kolekcji zbiorów afrykańskich w Polsce.



„W afrykańskiej wiosce”



„Sztuka Afryki - między maską a fetyszem”



„Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki” 





Na co dzień prowadzimy intensywne działania edukacyjne w postaci lekcji i warsztatów 
muzealnych, które skierowane są do szkół i przedszkoli. Głównym celem jest nie tylko 

przekazanie wiedzy na temat zabytków i zjawisk związanych z prezentowaną wystawą, 
lecz także przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki i kultury 

krajów Globalnego Południa.





Przy tworzeniu i realizacji zajęć z zakresu edukacji globalnej korzystamy 
również  z eksponatów, które nie są prezentowane w przestrzeni wystaw. 

Takim przykładem są zabawki afrykańskie wykonane 
z materiałów recyklingowych. 



Ekspozycje oraz eksponaty stały się dla nas inspiracją do realizacji działań 
z zakresu edukacji globalnej, której początkiem była współpraca z Fundacją 
Artykuł 25 w ramach projektu „Spotkanie z Innym”, promującego szacunek 

i solidarność względem innych kultur, który realizujemy od 2014 roku.



1. PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA. ŚMIECI

Drugie życie naszych rzeczy – TRASH ART. 
Warsztaty muzealne dla dzieci 



Calixte Dakpogan (ur. 1958, Benin)



Romuald Hazoume (ur. 1962, Benin)



Drugie życie naszych rzeczy - TRASHART



Drugie życie naszych rzeczy - TRASHART



2. PRAWA CZŁOWIEKA. 
PROBLEM MIGRACYJNY I UCHODŹCZY

Projekcja filmu „Cicha” połączona z dyskusją i warsztatami dla dzieci



Tworzenie mapy pomocnych dłoni



3. AKTYWIZM. 
KAŻDY BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE DZIAŁAĆ NA RZECZ LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Ostatni dzwonek dla klimatu. Aktywuj się! 
Warsztaty i dyskusje dla najmłodszych

Inspiracją do stworzenia zajęć była książka Karoliny Grabarczyk „I Ty możesz zmienić świat” opowiadająca historię 
42 bohaterów, którzy pokazali, że mimo przeciwności losu warto walczyć o swoje prawa i pomagać innym.



Tworząc zajęcia szczególną uwagę zwróciliśmy na zaprezentowanie sylwetek młodych 
aktywistek, dzięki którym dzieci mogą poczuć, jak wielką dysponują mocą i nabrać odwagi, 

by ulepszać naszą codzienność.



OSTATNI DZWONEK DLA KLIMATU. AKTYWUJ SIĘ!



KONKURSY
Konkursy organizowane do wystaw czasowych mają na celu przełamanie stereotypowego 

obrazu Afryki oraz Ameryki Południowej  i pokazanie jak różnorodne oraz bogate pod 
względem kultury i historii są to kontynenty.



„Kosmiczna podróż – Dogonowie i ich arka", czyli zbudujmy statek kosmiczny!
Konkurs dla dzieci towarzyszący wystawie

„Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka” 



„Pióro papugi czy ząb jaguara?”
konkurs dla dzieci na wykonanie naszyjnika wodza indiańskiej wioski

towarzyszący wystawie „Inspirowani Naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. 
W hołdzie Borysowi Malkinowi”



“Manufaktura Igraszka”
konkurs dla dzieci na wykonanie zabawki towarzyszący wystawie 

„Dary ze świata. Nowe nabytki w kolekcji pozaeuropejskiej 
Muzeum Narodowego w Szczecinie"



Dziękujemy za uwagę

Dorota Baumgarten-Szczyrska oraz Dorota Obalek-Bylak
Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu mailowego:
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl

d.obalek@muzeum.szczecin.pl

WSZYSTKIE SCENARIUSZE ZAJĘĆ RAZEM Z LINKAMI DO ZDJĘĆ I INFORMACJI 
O ARTYSTACH ZNAJDZIEDZIE NA STRONIE:

www.artykul25.pl
w zakładce MATERIAŁY

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I WYSTAW 
MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

www.muzeum.szczecin.pl
w zakładce EDUKACJA i ZBIORY

W prezentacji wykorzystano głównie zdjęcia z archiwum Muzeum Narodowego 
w Szczecinie wykonane  przez Michała Wojtarowicza, Ewę Sitarek, Dorotę Baumgarten-Szczyrską 

oraz Dorotę Obalek-Bylak, a także  innych pracowników MNS.
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