Szanowni Państwo.
Na czas kwarantanny szkół i obowiązku zdalnego prowadzenia lekcji zachęcam do skorzystania z oferty
edukacyjnej licznych muzeów polskich a także świata. Poniżej kilka wybranych propozycji.

Muzeum Narodowe w Warszawie
http://www.mnw.art.pl/
Prezentuje Ofertę edukacyjną on-line na czas kwarantanny w zakładce Edukacja
http://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/
1.

Domowe warsztaty dla najmłodszych.

2.

Lekcje muzealne on-line.

3.

Dział Edukacji w czasie kwarantanny

Zachęcamy do wirtualnych odwiedzin naszego muzeum na stronie Cyfrowe MNW. Jest to miejsce, w którym
można zdobyć informacje nie tylko o dziełach prezentowanych w galeriach stałych, ale i tych, które na co
dzień zamknięte są w muzealnych magazynach.
W Cyfrowym MNW przygotowywane są dla Państwa Pokazy tematyczne.
Zachęcamy do skorzystania z zarejestrowanych wykładów, oprowadzań i audioprzewodników
zamieszczonych w zakładce Multimedia na naszej stronie www i na naszym kanale na YouTube
Informacja ze strony: http://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/oferta-edukacyjna-online-na-czaskwarantanny/dzial-edukacji-w-czasie-kwarantanny/

Ponadto
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin proponuje liczne wydarzenia i spotkania wirtualne
na stronie: https://polin.pl/pl/nasze-portale
Jednym z aktualnych wydarzeń w zakładce „Nasze portale” jest wystawa pt.:
„Polscy Sprawiedliwi – przywracanie pamięci”
„Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci” to projekt dedykowany tym, którzy ratowali Żydów w czasie
Zagłady. „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”, głosi sentencja z Talmudu. Sprawiedliwi podjęli ryzyko,
by przeciwstawić się złu. W tym sensie ocalili nas i nasze człowieczeństwo. Fundamentem polskoangielskiego portalu jest kolekcja historii pomocy, obejmująca kilkaset opracowań. Teksty uzupełnione są o
zdjęcia, dokumenty, fragmenty wywiadów audio oraz skróty nagrań filmowych. Wywiady ze świadkami
historii – ratującymi, ocalałymi i świadkami pomocy – prowadzą przeszkoleni badacze. Działamy
edukacyjne i społeczne – szkolimy nauczycieli i edukatorów, organizujemy panele dyskusyjne,
przygotowujemy wydawnictwa. Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów takich
jak scenariusze lekcji, świadectwa filmowe, wirtualna wystawa i pamiątkowe albumy o polskich
Sprawiedliwych.
Informacja pozyskana ze strony: https://sprawiedliwi.org.pl/

Wystawa ta poświęcona jest pamięci licznych Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali życie
Żydów, niejednokrotnie tracąc swoje.
Zaproście Państwo swoich uczniów do wspólnej, wirtualnej wędrówki przez kolejne wybrane opowieści
o polskich Bohaterach.
Możecie państwo połączyć propozycję Polin z propozycją wystaw IPN a stronie:
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/87180,Wystawa-Polacy-ratujacy-Zydow-w-czasie-II-wojnyswiatowej-do-pobrania.html
Wystawa Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.
Mogą powstać tym sposobem ciekawe scenariusze lekcji, np. na tematy dotyczące sytuacji ludności polskiej
pod okupacją w czasie II wojny światowej lub z okazji zbliżającej się rocznicy powstania w gettcie
warszawskim - 19 kwietnia 1943 r.

Ponadto:
proponuję wykorzystać inne możliwości w ramach zdalnego nauczania, np. jako zadanie domowe lub
ilustrację do kolejnych lekcji historii:
Wirtualne zwiedzanie największych i najbardziej znanych muzeów i galerii umożliwia aplikacja Google Arts
& Culture. Można ją otworzyć w przeglądarce w komputerze. Dzięki niej zajrzymy do ponad 1200 muzeów
i galerii z całego świata, tych najsłynniejszych i tych mniej znanych. Możemy zrobić sobie wirtualny spacer
po:
•

legendarnym gmachu Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Galerii Uffizi we Florencji,

•

Galerii Uffizi we Florencji,

•

The J. Getty Museum w Los Angeles czy nawet

•

Teatrze Bolszoj w Moskwie

•

zbiory japońskiego Muzeum Narodowego w Kioto


graffiti na Murze Berlińskim - tzw. East Side Gallery.

•
Ponadto Google Arts & Culture pokazuje też tzw. wirtualne wystawy, np. dziennik Fridy Kahlo z jej
zapiskami i rysunkami albo multimedialną ekspozycję o historii paryskiego Muzeum d'Orsay
Aplikacja działa w ramach Google Street View. Dzięki technologii 3D i panoramicznym zdjęciom możemy
poruszać się po wnętrzach danej galerii czy muzeum za pomocą myszki, jak byśmy byli tam na żywo.
Możemy też oczywiście przeglądać kolekcje, dzieła sztuki.

Pozdrawiam serdecznie.
Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach

