Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić studentów do skorzystania z:

oferty edukacyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Naszą misję realizujemy prowadząc zajęcia edukacyjne, przygotowane
dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy
zajęcia na wystawie stałej i w nowoczesnych salach edukacyjnych.
W czasie zajęć studenci będą mieli możliwość poznania wydarzeń i procesów
z okresu wojny nie tylko z perspektywy historycznej, ale także ujrzenia ich w świetle
badań z dziedziny nauk społecznych. Źródłem wiedzy będą wspomnienia, eksponaty
muzealne, fragmenty dzieł literatury pięknej czy sztuk wizualnych.
Przede wszystkim jednak zajęcia stanowić będą okazję do refleksji, przemyśleń,
i wyciagnięcia wniosków ważnych dla nich samych, dla wspólnot i miejsc,
w których żyją oni i żyć będą ich potomkowie.

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Zajęcia edukacyjne: wtorek-piątek
Ceny zajęć: 5 lub 10 złotych od ucznia
(bez konieczności zakupu biletu na wystawę)
Informacje o zajęciach: www.muzeum1939.pl,
tel: 58 32-37-541/545/523/570
Zgłoszenia, zawierające nr. tel. kontaktowego, liczbę osób,
nazwę kierunku i uczelni: edukacja@muzeum1939.pl
UWAGA! Zgłoszenie nie jest równoznaczne z rezerwacją.
Wymagane jest potwierdzenie terminu przez Muzeum.
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ZAJĘCIA PROPONOWANE DLA STUDENTÓW
Nazizm. Korzenie zła.
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat ideologii reżimu
nazistowskiego w Niemczech i rodzenia się zbrodniczej wizji eksterminacji
całych grup społecznych czy narodowościowych (niepełnosprawni
umysłowo, Żydzi, Romowie, Słowianie).
Uczestnicy poznają logiczny, uporządkowany ciąg przyczynowoskutkowy wydarzeń, prowadzących do zbrodni, dokonanej przez
nazistowskie Niemcy w latach II Wojny Światowej. W tym kontekście
wprowadzone zostaną elementy psychologii społecznej (efekt Lucyfera –
Phillipa Zimbardo, piramida Gordona Allporta).
Zorganizowana w ten sposób wizyta na fragmencie wystawie stałej
Muzeum, ułatwi uczestnikom zajęć zrozumienie, że zło, którego
dokonywano w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci,
było końcowym efektem długotrwałego procesu społecznego.
godz. 10.00 lub 12.30

„... stanąć w obronie zmarłych”. Literatura wobec Zagłady.
Lekcja na wystawie, wprowadzająca do problematyki obozów
koncentracyjnych i Holocaustu w utworach Tadeusza Borowskiego,
Zofii Nałkowskiej i Hanny Krall.
godz. 10.00 lub 12.30

Wołyń. Postawy ludzkie i nieludzkie.
Zajęcia poświęcone są dramatycznym wydarzeniom na Wołyniu z lat
1943-1944, kiedy to ukraińscy nacjonaliści, wspomagani przez lokalną
ludność, wymordowali ok. 60 tys. Polaków.
W trakcie zajęć nakreślony zostanie obraz tragedii, a równocześnie
wskazane zostaną humanitarne postawy, prezentowane przez niektórych
Ukraińców w czasie rzezi, dokonywanej przez ich pobratymców
na Polakach. Wprowadza się pojęcie „sprawiedliwego”, dyskutuje
o postawach wobec otaczającego zła, omawia umiejętność identyfikacji
interesu narodowego. W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda
badania opinii za pomocą ankiety.
godz. 10.00 lub 12.30
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