
 

 

 

 

Zostań Ambasadorem Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN!  

Ruszył nabór do nowej edycji programu skierowanego do nauczycieli i 

metodyków nauczania z całej Polski 

 

O programie  

„Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” to program skierowany do pedagogów i 

metodyków nauczania z całej Polski. Jego celem jest budowa ogólnopolskiej sieci współpracowników 

regionalnych – ekspertów, którzy będą reprezentować Muzeum w swoim województwie oraz 

podejmować działania edukacyjne z zakresu historii i kultury polskich Żydów przy wsparciu 

merytorycznym naszej instytucji. Zależy nam na zbudowaniu trwałej relacji z najlepiej wykształconymi 

i najaktywniejszymi pedagogami z całej Polski, którzy będą w stanie kompetentnie realizować te 

zadania.  

Program funkcjonuje od 2013 roku. Obecnie, chcąc poszerzyć grono nauczycieli współpracujących z 

Muzeum, otworzyliśmy nowy nabór do projektu. Planujemy, aby edycja, do której prowadzimy 

rekrutację, trwała 2 lata.  

Poszukujemy nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, wiedza o kulturze, 

filozofia, etyka) i społecznych (wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo) oraz metodyków 

nauczania z całej Polski. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, podejmowaniem działań z 

Muzeum i reprezentowaniem placówki, przeczytaj szczegółowy opis projektu, wypełnij formularz i do 

30 czerwca prześlij go na adres dsiarkowska@polin.pl . Czekamy na Twoje zgłoszenie! 

mailto:dsiarkowska@polin.pl


 

Na czym polega współpraca pomiędzy Muzeum a 

Ambasadorami? 

Program „Ambasadorzy MHŻP POLIN” opiera się na współpracy pomiędzy wybranym gronem 

pedagogów i metodyków a Muzeum. Nasza instytucja szkoli nauczycieli, przekazuje im wiedzę z 

zakresu historii i kultury polskich Żydów oraz szeroko pojętej tematyki wielokulturowości i nauczania 

antydyskryminacyjnego, dzięki czemu Ambasadorzy mogą podejmować działania związane z tymi 

obszarami w swoim województwie.  

Działania podejmowane przez Ambasadorów:  

 Uczestniczenie w Zjazdach Ambasadorów.  

 Tworzenie materiałów edukacyjnych w postaci scenariuszy lekcji, pakietów edukacyjnych, 

tablic synchronistycznych i innych, dostosowanych do przedmiotu (historia, historia i 

społeczeństwo, język polski, wiedza o społeczeństwie, etyka, filozofia, wiedza o kulturze, 

godzina z wychowawcą) i etapu nauczania.  

 Tworzenie lokalnych sieci kontaktów. Ambasadorzy będą odpowiadać za kontakt z 

kilkunastoma współpracującymi z nimi pedagogami – będą regularnie przekazywać im 

informacje o działaniach prowadzonych przez Muzeum, o ofercie edukacyjnej instytucji oraz 

o tworzonych dla nauczycieli programach.  

 Opiniowanie i testowanie różnorodnych materiałów edukacyjnych wytworzonych przez Dział 

Edukacji MHŻP POLIN przed ich upowszechnieniem. 

 Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych, spotkań autorskich, 

dyskusji panelowych dla środowisk regionalnych w tym nauczycieli. 

 Konsultowanie wystawy stałej i wystaw czasowych MHŻP od strony dydaktycznej, możliwości 

i celowości ich wykorzystania w procesie edukacyjnym uwzględniającym poszczególne etapy 

nauczania. 

 

Osoby, które zostaną przyjęte w poczet Ambasadorów MHŻP POLIN, w uznaniu swej pracy, będą 

otrzymywały w okresie trwania projektu od Muzeum i partnerów projektu – w miarę posiadanych 

możliwości:  

 Materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie lekcji, zajęć, szkoleń o kulturze i historii 

polskich Żydów.  



 

 Możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych i pobytach 

szkoleniowych oraz w spotkaniach z zagranicznymi edukatorami – na warunkach odrębnie 

określonych. 

 Możliwość udziału w seminariach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 

Muzeum. 

 Zwiedzanie ekspozycji muzealnej i wystaw czasowych na preferencyjnych warunkach. 

Ambasadorzy otrzymają karty Klubu Przyjaciół Muzeum POLIN uprawniające do darmowych 

wejść na wystawę stałą i wystawy czasowe (jedynie dla jej posiadacza).  

 Możliwość konsultacji z edukatorami i pracownikami Muzeum oraz korzystanie z zasobów 

placówki.  

 Regularny newsletter informujący o ważnych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum. 

 Oferty specjalne (np. udział na preferencyjnych zasadach w wydarzeniach i projektach 

organizowanych przez Muzeum). 

 Możliwość współtworzenia materiałów dydaktycznych oraz koncepcji warsztatów i 

specjalnych projektów  edukacyjnych Muzeum. 

 Wcześniejszy dostęp do materiałów dydaktycznych i informacyjnych wydawanych przez 

Muzeum i partnerów. 

 Certyfikaty potwierdzające udział w projektach i działaniach edukacyjnych Muzeum. 

 

Kto może zostać Ambasadorem? 

Ambasadorami mogą zostać: 

 Czynni nauczyciele przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, wiedza o kulturze, 

filozofia, etyka) i społecznych (wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo) nie tylko z 

Warszawy, ale z całego kraju, nauczający na różnych etapach nauczania (szkoła podstawowa, 

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), którzy mają  odpowiednie kwalifikacje do pracy nad 

materiałami dydaktycznymi, umiejętność pisania scenariuszy lekcji, doświadczenie pracy w 

grupie zadaniowej oraz znajomość historii i kultury Żydów.  

 Koordynatorzy regionalni edukacji o historii i kulturze Żydów ORE oraz metodycy i 

współpracownicy WCIES, którzy w szczególności posiadają możliwości dotarcia do środowiska 

nauczycielskiego w regionie (z racji wykonywanej funkcji bądź zadań – jako nauczyciel - 

doradca, edukator bądź trener).  



 

 

Co ważne, „Ambasadorzy MHŻP POLIN” to program skierowany do nauczycieli i doradców 

merytorycznych z całego kraju. W czasie rekrutacji zostanie przyjętych 50 osób – od 2 do 4 osób z 

każdego województwa. 

Jak zostać Ambasadorem, czyli o rekrutacji 

Aby zostać Ambasadorem, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (do pobrania na dole strony) i 

przesłać go na adres dsiarkowska@polin.pl do 30 czerwca 2015 roku. Oceniając otrzymane aplikacje, 

będziemy zwracać szczególną uwagę na doświadczenie związane z nauczaniem o historii i kulturze 

polskich Żydów lub nauczaniem antydyskryminacyjnym, na udział w kursach, projektach, szkoleniach 

związanych z tą tematyką. Wyniki rekrutacji ogłosimy do 15 lipca 2015 roku – informację o 

rezultatach naboru przekażemy wszystkim, którzy wyślą nam formularz. W drugiej połowie września 

nastąpi zjazd inaugurujący program w nowej odsłonie, o którym informacje podamy razem z 

wynikami.  

Zjazdy Ambasadorów 

Kluczowym elementem projektu są odbywające się dwa razy w roku Zjazdy Ambasadorów. 

Dwudniowe spotkania pedagogów uczestniczących w projekcie są przede wszystkim okazją do 

wymiany doświadczeń pomiędzy Ambasadorami. Wtedy też odbywają się szkolenia z zakresu historii i 

kultury polskich Żydów oraz z nauczania antydyskryminacyjnego. Kluczowe jest, aby Ambasadorzy 

doskonale orientowali się w wystawie stałej Muzeum, dlatego też większość Zjazdów nawiązuje do 

zagadnień prezentowanych na naszej ekspozycji. 

 

Program realizowany przy współpracy z: 

 

 

 

 

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
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