Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów
i nauczycieli na zajęcia w przestrzeni wystawy stałej.
Wraz z otwarciem wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uruchamia
nową ofertę edukacyjną dla szkół. Na program składają się warsztaty prowadzone
w poszczególnych galeriach i Centrum Edukacyjnym. Skierowane są do wszystkich
poziomów szkół i dopasowane do potrzeb uczniów.
W ośmiu galeriach – od legendy o przybyciu Żydów na polskie ziemie, nazwane przez nich Polin, aż po czasy
współczesne – wystawa stała Muzeum ukazuje w całej złożoności fascynujące i wyjątkowo tragiczne dzieje
polskich Żydów. W czasie warsztatów uczniowie będą mogli poznać dzieje polskich Żydów, a przez nie –
również historię Polski widzianej z innej perspektywy – wielowymiarowej i różnorodnej, jak różnorodna była
przez setki lat Rzeczpospolita. Dowiedzą się też wiele o obyczajowości oraz tradycjach żydowskich. Na
zajęciach poświęconych edukacji obywatelskiej poznają tematy ważne społecznie, takie jak wykluczenie,
akceptacja dla różnorodności i prawa mniejszości.
Rolą współczesnego muzeum nie jest już tylko gromadzenie pamiątek zamkniętych w szklanych gablotach.
Muzeum XXI wieku w pełni uczestniczy w procesie edukacji i wychowania, przekazywania ważnych informacji
i budowaniu więzi międzypokoleniowej. Wierzę, że dzięki programowi edukacyjnemu uda się mówić młodzieży
nie tylko o traumatycznych przeżyciach, lecz także o wspaniałym współistnieniu, przenikaniu się kultury polskiej
i żydowskiej. – mówi o ofercie edukacyjnej Muzeum POLIN Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjnym i wybranych galeriach Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN w Warszawie przy ulicy Anielewicza 6. Prowadzone są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki,
w godzinach 10:15-12:15 oraz 12:15-14:15. Warsztaty trwają 120 minut i są przeznaczone dla grup liczących
nie więcej niż 30 osób. Nauczyciele zainteresowani udziałem w warsztatach mogą dokonać rezerwacji
telefonicznie pod numerem 22 471 03 01, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl lub korzystając
z rezerwacji online: www.polin.pl/rezerwacja. Należy jej dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed
planowaną wizytą w Muzeum. Warsztaty są bezpłatne.
Warsztaty prowadzone są przy pomocy najnowszych metod i środków dydaktycznych oraz pomagają
w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego, który obowiązuje we polskich szkołach.
Są one bezpłatne. Budynek Muzeum POLIN jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Katalog z ofertą i informacje szczegółowe na www.polin.pl/ofertaedukacyjna.
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