Dział Edukacji Muzeum POLIN
Do zadań Działu Edukacji należy przygotowanie i realizacja działań edukacyjnych, w tym
oferty przewodnickiej, warsztatów, spacerów, kursów i szkoleń, wystaw i publikacji
edukacyjnych, debat, spotkań, wykładów i konferencji dla szkół, rodzin, osób
z niepełnosprawnościami, specjalistów i szerokiej publiczności. Prowadzimy Miejsce Edukacji
Rodzinnej "U króla Maciusia", Menorę InfoPunkt oraz „Muzeum na kółkach”. Odpowiadamy
też za liczne międzynarodowe projekty edukacyjne, m. in. współpracę z Marszem Żywych,
USC Shoah Foundation, Ministerstwem Edukacji Izraela oraz kilkoma instytucjami
norweskimi w ramach projektu predefiniowanego Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.
„Chronić pamięć i kształtować przyszłość" to misja edukacyjna Muzeum POLIN. Łączymy
edukację historyczną z edukacją obywatelską i antydyskryminacyjną. Wierzymy, że poznanie
bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów nie tylko pogłębia wiedzę, ale też uczy
szacunku dla osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała ksenofobii, przygotowuje
młodych do życia we współczesnym zróżnicowanym społeczeństwie. Pracujemy w duchu
pedagogiki korczakowskiej – poszanowania dziecka i młodego człowieka oraz traktowania go
po partnersku. Podczas zajęć edukatorzy zapewniają uczestnikom swobodę wymiany myśli
i doświadczeń, dbając jednocześnie, by poglądy i emocje wszystkich były traktowane
z szacunkiem.
Chcemy docierać przede wszystkim do młodych ludzi. Ambasadorów, tzw. multiplikatorów,
naszej misji upatrujemy w nauczycielach, dlatego będziemy dążyć do tego, by każdy z nich
miał dostęp do naszych materiałów, mógł odwiedzić Muzeum i wziąć udział w oferowanych
programach.

Chcemy, by programy edukacyjne dla dorosłych dawały możliwość refleksji o różnorodności
kulturowej, religijnej i społecznej, zdobycia wiedzy historycznej i narzędzi do walki
z uprzedzeniami i stereotypami. Obniżamy bariery w dostępie do edukacji, rozwijając
innowacyjne programy o szerokim zasięgu: akcje społeczne, projekty internetowe czy
wystawy objazdowe, i tworząc bogatą ofertę dla osób z niepełnosprawnościami, grup
marginalizowanych i mniejszości.
Muzeum POLIN otrzymało w ostatnich latach wiele prestiżowych międzynarodowych
wyróżnień, w tym tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2016 i nagrodę European Museum
Academy. Jurorzy tych konkursów podkreślali wysoką jakość i szeroki zasięg naszych
projektów edukacyjnych, wskazując m.in. na wystawę Muzeum na kółkach i bogaty program
warsztatów. Wieloletni kompleksowy program edukacyjny Muzeum - Żydowskie dziedzictwo
kulturowe, finansowany z grantów norweskich i EOG, zdobył Nagrodę Unii Europejskiej dla
Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017.

