Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu projekt edukacyjny poświęcony Zagładzie i Sprawiedliwym
Wśród Narodów Świata pod nazwą Ciemności kryją ziemię.

Ideą projektu jest wsparcie edukacji nauczycieli i młodzieży szkół małopolskich w
zakresie poszerzenia ich wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Zagłada jest jednym z najważniejszych faktów
historii współczesnej, jednak w podstawach programowych nie poświęca się jej
wystarczająco dużo miejsca. Nauczanie o Holokauście jest nie tylko przekazywaniem wiedzy
o wydarzeniach z minionego wieku, ale stanowi również zadanie wychowawcze i wyzwanie
moralne, pozwala także na dyskusję o cechach demokratycznego społeczeństwa i o ludzkich
postawach oraz ich uwarunkowaniach, dotyka podstawowych wartości w życiu człowieka,
jest również ważnym materiałem pozwalającym na kształtowanie postaw tolerancji,
otwartości i odpowiedzialności za przyszłość.
PRZEBIEG PROJEKTU:
– dla nauczycieli (rok pierwszy; 2018/2019):
1. Jednodniowe seminarium, w ramach którego nauczyciele wezmą udział w wykładach
i warsztatach prowadzonych przez historyków i znawców tematyki Zagłady.
Uczestnictwo w seminarium potwierdzone będzie stosownym zaświadczeniem. Nauczyciele
otrzymają również materiały edukacyjne; publikacje książkowe przydatne w dalszej
pracy. Seminaria odbędą się w 5 miastach województwa małopolskiego: Nowym Sączu,
Nowym Targu, Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie
2. Podróż studyjna dla wybranych 50 nauczycieli, obejmująca wizyty w Miejscu Pamięci
Bełżec, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej, Muzeum Polin w Warszawie.

Dzięki tak przygotowanemu programowi nauczyciele zapoznają się nie tylko z martyrologią
narodu żydowskiego, ale także z bogatą historią obecności Żydów na ziemiach polskich.
Komponentem wizyty będą warsztaty metodologiczne dla nauczycieli dotyczące narzędzi
dalszej pracy z młodzieżą oraz podsumowujące podróż studyjną.
3. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Uzupełnieniem wyjazdu studyjnego będą warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Krakowie,
dotyczące emocji, języka i obrazu w przekazach związanych z pamięcią i nauczaniu o
Holokauście, które mają dać uczestnikom wyjazdu dodatkowe narzędzia do pracy z
otrzymaną podczas podróży studyjnej wiedzą.
– dla uczniów (rok drugi; 2019/2020):
1. Lekcja/warsztat; wprowadzenie do tematyki Holokaustu i Sprawiedliwych prowadzone
przez edukatora na miejscu, w szkole, która przystąpi do projektu, w ramach lekcji historii,
wiedzy o kulturze, języka polskiego lub WOS. W czasie lekcji/warsztatu młodzież zostanie
również zachęcona do poprowadzenia własnego lokalnego projektu/działania wraz z
nauczycielem-opiekunem.
2. Podróż studyjna do Miejsca Pamięci w Bełżcu i Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i Muzeum Polin w Warszawie.
W jej trakcie odbędą się także warsztaty, które pozwolą uczniom na refleksję na temat
długiej historii obecności Żydów na ziemiach polskich, historii Zagłady i działalności
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
3. Warsztat podsumowujący (ok. 1 tydzień po podróży studyjnej) prowadzony przez
wspierającego edukatora.
4. Konferencja podsumowująca projekt, na której młodzież zaprezentuje efekty swoich prac.
Partnerzy projektu:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Forum Dialogu, Rada opiniodawczo-doradcza ds.
edukacji o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, IPN Warszawa, Małopolskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja Nomina Rosae, Muzeum Etnograficzne w
Krakowie
Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, a
także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Projekt realizowany jest przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzka w Nowym Sączu.
Udział w każdym etapie projektu jest bezpłatny, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów
Państwa szkoły. Jest on w całości finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym
Sączu: www.pbwnowysacz.pl W sprawie projektu można kontaktować się z organizatorami mailowo na adres:
historia@pbwnowysacz.pl oraz telefonicznie pod numerami: 18 443 70 67 w. 27, 692 416 836 (Artur Franczak),
509 141 840 (Maciej Walasek)

