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MuzeoEdu

MuzeoEdu je nový portál zaměřený 
na nabídku edukačních programů 
paměťových institucí, který s pod-
porou MK ČR připravilo Metodické 
centrum muzejní pedagogiky.

Cílem portálu je informovat o ši-
roké a pestré nabídce aktuálních 
programů muzeí a galerií v ČR 
vytvořených pro všechny stupně 
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škol. Učitelé předškolního, základ-
ního a středního vzdělávání mají 
možnost výběru muzejně-edukač-
ních aktivit podle několika kritérií. 
Vybírat je možné podle místa (ak-
tivní mapa krajů ČR), podle stupně 
vzdělání (předškolní, 1. stupeň ZŠ, 
2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední 
školy), podle struktury vycházející 
z rámcových vzdělávacích progra-
mů – dle vzdělávací oblasti a průře-
zových témat. Portál vychází vstříc 

potřebám školních pedagogů, kteří 
návštěvu muzeí a galerií většinou 
plánují s ohledem na tematickou 
návaznost edukačních programů na 
školní výuku. 

Muzejním pedagogům, kteří bu-
dou svou nabídku na portál sami 
vkládat, MuzeoEdu nabízí možnost 
prezentovat tak edukační aktivity 
v přehledné a strukturované formě 
na jednom místě. Na hlavní straně 
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webových stránek jsou pro přehled-
nou a jasnou orientaci uživatelů 
umístěny funkční odkazy na důleži-
té webové stránky (MK ČR, MŠMT, 
MCMP). V samostatné nabídce jsou 
na webu uvedeny akreditované 
programy pro pedagogy a veřejnost 
muzeí a galerií zřizovaných MK 
ČR. Dále je zde možné najít přehled 
vzdělávacích oborů středních a vy-
sokých škol, které jsou zaměřeny na 
oblast kultury a také nabídku mož-
ností celoživotního vzdělávání.
Portál www.muzeoedu.cz má také 
svůj velký význam s ohledem na 
praktický rozvoj oboru muzejní 
pedagogika, protože umožňuje ar-
chivaci vložené edukační nabídky 
muzeí a galerií. Tento archiv se 
tak stane zdrojem trvalé inspirace 
a základnou pro možnou spolupráci 
muzejních pedagogů napříč institu-
cemi.

Věříme, že portál MuzeoEdu najde 
své příznivce.
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