Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich
Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich zostało utworzone w 2007 r. Aktualnie
w ramach oferty edukacyjnej Muzeum realizowane są warsztaty, seminaria dla nauczycieli i konkursy,
jak również międzykulturowe spotkania młodzieży. Oferta skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studentów i nauczycieli, których łączy
chęd poznania kultury i historii polskich Żydów. Obecnie w stałej ofercie mamy następujące
programy:

Uczniowie Odkrywają Muranów
„Uczniowie odkrywają Muranów” to cykl trzech warsztatów poświęconych historii i współczesności
warszawskiego Muranowa oraz tradycji i kulturze polskich Żydów. Oferta skierowana jest do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a zajęcia dopasowywane
są do wieku uczestników.
Muranów, dawna Dzielnica Północna zamieszkana była przed wojną głównie przez Żydów, podczas
wojny Niemcy utworzyli w jej obrębie getto. Dziś powstaje tutaj Muzeum, które będzie mówid
o wielowiekowej obecności Żydów na ziemiach polskich. Uczniowie biorą udział w trzech
spotkaniach, z których pierwsze – w formie spaceru – poświęcone jest poznawaniu historii
Muranowa, drugie – w formie warsztatów – opowiada o kulturze żydowskiej, natomiast trzecie –
także warsztatowe – dotyczy podziemnego archiwum getta warszawskiego utworzonego przez
historyka Emanuela Ringelbluma.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Centrum Edukacyjnego MHŻP, pracowników Żydowskiego
Instytutu Historycznego oraz zaproszonych przez Muzeum edukatorów.

Konkurs Mój Muranów
Co roku Centrum Edukacyjne organizuje konkurs artystyczny poświęcony historii warszawskich
Żydów, który ma za zadanie zwrócid uwagę na miejsca, w których mieszkali oni przed wojną. Konkurs
adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół.

Cykl warsztatów z okazji świąt żydowskich
Warsztaty świąteczne to aktywne poznawanie żydowskiej tradycji. Nauka odbywa się w przyjazny,
przystępny i interaktywny sposób: uczniowie budują szałas w święto Sukkot, śpiewają podczas

Chanuki, przygotowują lalki purimowe, próbują ciasteczek Hamanataszen, oglądają rajski owoc etrog
lub bawią się drejdlem. Celem spotkao jest dzielenie się wiedzą na temat historii i kultury Żydów
polskich, ale też pokazywanie dzieciom i młodzieży różnorodności kulturowej oraz pobudzenie
ich ciekawości i wyobraźni.
Prócz tego prowadzimy również warsztaty w ramach akcji Zima i Lato w Mieście oraz w ramach
Festiwalu Nauki. Częśd z nich organizowanych jest we współpracy z warszawskim Muzeum
Etnograficznym.

Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży
Program PIYE (Polish International Youth Encounters) skierowany jest do młodzieży licealnej
i studentów. Służy wzajemnemu poznawaniu się młodych Polaków i Izraelczyków, wspólnej pracy
i zabawie, a tym samym budowaniu porozumienia. W ramach programu prowadzone są następujące
projekty:
1)

Jednodniowe Spotkania Młodzieży

Corocznie Polskę odwiedza około 35 tysięcy młodych Izraelczyków. Zazwyczaj spędzają w Polsce
6-8 dni, odwiedzając miejsca związane z Holokaustem. Centrum Edukacyjne MHŻP daje młodym
Polakom i Izraelczykom okazję wzajemnego poznania. W czasie trwającego jeden dzieo spotkania
organizowane są wspólne warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z polsko-żydowską historią,
a także gry i zabawy. Dotychczas spotkania takie odbywały się w Warszawie, Krakowie, Siedlcach,
Miosku Mazowieckim oraz Lublinie.
2) Polin Webfusion: Polsko-Izraelska Wymiana Licealna
W ramach projektu Polin Webfusion uczniowie z Polski i z Izraela przez kilka miesięcy piszą blogi
opisujące ich spotkania z ocalonymi i Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Uczestnicy
przeprowadzają wywiady ze świadkami historii oraz kontaktują się przez internet z kolegami z Polski
i zagranicy. Zwieoczeniem projektu jest wymiana – przyjazd Izraelczyków do Polski i wyjazd Polaków
do Izraela.
3) Polsko-Izraelska Wymiana Studentów
W ramach wymiany studenckiej Izraelczycy spędzają dwa tygodnie w Polsce i wraz z rówieśnikami
biorą udział w warsztatach edukacyjnych, odkrywają współczesną polską kulturę oraz miejsca ważne
dla historii i teraźniejszości obydwu narodów. Kolejnym etapem wymiany jest wyjazd polskich
stypendystów na 3 miesiące do Izraela. Kontakt z młodzieżą i ich rodzinami pozwala poznad zarówno
społeczeostwo, jak i życie codzienne w Izraelu.

Więcej informacji na temat naszych projektów edukacyjnych znajdziecie Paostwo na stronie:
www.jewishmuseum.org.pl

