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Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie dla nauczycieli 

organizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 

 

„Każdy człowiek ma swoją opowieść,  

każda opowieść ma swojego mistrza”  
Opowiadanie historii jako jedna z metod nauczania. 
 

Opowiedzieć historię można w różny sposób, ważne by umieć „zaczarować” 

słuchaczy, pobudzić do działania ich wyobraźnię, a może nawet sprawić by stali 

się współtwórcami fabuły. Zbudowanie dobrej opowieści jest taką sama sztuką jak 

namalowanie dobrego obrazu. Warto się jej nauczyć. Podczas warsztatów w Domu 

Jana Matejki – malarza historii, spróbujemy nauczyć się pięknie i twórczo 

opowiadać. Umiejętność dobrego opowiadania może stać się jedną z metod pracy 

w szkole, korzystać z niej mogą nie tylko nauczyciele historii, ale także plastycy, 

poloniści czy bibliotekarze. Płótna Matejki i zbiory rzemiosła artystycznego z jego 

kolekcji staną się kanwą do utkania własnych opowieści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koordynacja szkolenia: Jagoda Gumińska-

Oleksy(Sekcja Edukacji MNK) 

 

Koordynacja cyklu: Anna Grzelak (Sekcja Edukacji MNK) 

Konieczna rezerwacja: 

Anna Grzelak 

e-mail: agrzelak@muzeum.krakow.pl 

tel. 12 43 35 410 

 
Szkolenie płatne: 40 zł/1 spotkanie, płatność tylko przelewem* 

_________________________________________ 
* Numer konta bankowego otrzymają Państwo w odpowiedzi na maila z deklaracją chęci udziału 

w szkoleniu. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie opłaty przelewem oraz 
przesłanie drogą mailową potwierdzenia tego przelewu 

 

30 maja 2014 (piątek) 
godzina: 14.00 – 18.00 
Dom Jana Matejki, 

ul. Floriańska 41 
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PROGRAM SZKOLENIA 
 

 14.00 – 14.15  Rejestracja uczestników 

 

 14.15 – 15.15  Dom opowiadacza historii  

krótkie oprowadzenie po ekspozycji  

Prowadzenie: Jagoda Gumińska 
 

Jagoda Gumińska – absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie, od wielu lat pracuje w Sekcji  Edukacji MNK, projektuje cykle edukacyjne, 

prowadzi warsztaty i zajęcia skierowane do różnych grup odbiorców. Koordynuje 

programem dla dzieci i rodzin. Szczególnie zainteresowana ideą budowania takiej 

wypowiedzi, która pobudza zmysły, wyobraźnię i podnosi jakość przekazywanej informacji.  

 

 15.15 - 16.30  Kalejdoskop Matejki  

w obrazach, słowach i dźwiękach – 

warsztaty cz.1 

    

Warsztaty ukazujące sposoby komponowania 

i opowiadania historii w nawiązaniu do dział malarstwa, 

literatury i biografii mistrza Jana Matejki.  

Prowadzenie: Jarek Kaczmarek 

 
Jarek Kaczmarek – absolwent wydziału filologii polskiej UW (specjalizacje pedagogiczna i 

animacji kultury), opowiadacz ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” Animator kultury i 

edukator. Prowadzi warsztaty opowiadania dla dzieci i dorosłych, współpracując z wieloma 

instytucjami, m.in. Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Historii 

Żydów Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Narodowym Centrum Kultury, 

Instytutem Teatralnym w Warszawie.  

 

 16.30 - 17.00  Przerwa kawowa (dziedziniec) 

 

 17.00 – 18.00  warsztaty cz.2 

 

 

 

Patroni wydarzenia: 

Biblioteka prawa oświatowego - www.bibliotekako.pl  

Serwis Edukacyjny - www.serwis-edukacyjny.pl, PrawoPL – www.prawopl.pl 

http://www.serwis-edukacyjny.pl/

