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I. Oprowadzanie po Żydowskim Muzeum Galicja

∙ Wystawa stała „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”

Oprowadzanie obejmuje zwiedzanie wystawy stałej Żydowskiego Muzeum Galicja oraz wprowadzenie do

aktualnych wystaw czasowych.

Czas trwania: 60 minut

∙ Lekcja muzealna „Śladami pamięci”

Uczestnicy otrzymują karty z pytaniami, po krótkim wprowadzeniu samodzielnie pracują w przestrzeni

wystawy, przewodnik podsumowuje efekty ich pracy. Drugi wariant tej lekcji obejmuje pracę uczestników  w

grupach, w których na podstawie wystawy i dodatkowych materiałów opracowują wybrane zagadnienie, a

następnie wcielają się w rolę przewodników po muzeum.

Czas trwania: 75-90 minut

Fot. Archium Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja



II. Warsztaty w Żydowskim Muzeum Galicja

• Mozaika polsko-żydowsko-ukraińska

Celem zajęć jest ukazanie złożoności polsko-żydowsko-ukraińskiej historii oraz przybliżenie

najważniejszych zagadnień związanych z tożsamością, tradycją i kulturą żydowską. Warsztaty mają

zachęcić uczestników do refleksji nad miejscem polskich i ukraińskich Żydów i ich dziedzictwem w historii

i kulturze oraz kształtować postawy tolerancji, otwartości i budowania pozytywnych skojarzeń z

wielokulturowością i różnorodnością. Uczestnicy pracują w małych grupach nad graficznym

przedstawieniem wybranych zagadnień: tożsamości żydowskiej, judaizmu, historii, Holokaustu, pamięci,

sztuki – a następnie zastanawiają się nad powiązaniami między nimi. Następnie prezentują wyniki swojej

pracy.

Czas trwania: 90 minut
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• Wprowadzenie do judaizmu i kultury żydowskiej

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat judaizmu i kultury

żydowskiej. Warsztat ma różne warianty dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników, zawsze

jednak omawiane są wybrane zwyczaje i święta oraz wyposażenie synagogi. W czasie warsztatów



wykorzystywana jest muzealna publikacja „Na kartkach kalendarza”, prezentująca najważniejsze święta i

obrzędy, a także prezentacje multimedialne i przedmioty związane z życiem religijnym. Uczestnicy

warsztatu zwykle pracują w grupach: w oparciu o dostępne materiały poznają dane zagadnienie, a następnie

każda grupa prezentuje pozostałym efekty swojej pracy.

Czas trwania: 90 minut

Fot. BananStudio.pl

III. Spacer po Kazimierzu

• Oprowadzanie „Wokół Kazimierza – jego historia i dziedzictwo”.

Wycieczka skupia się na historii, religii i kulturze krakowskich Żydów od średniowiecza po współczesność.

Czas trwania: 120 minut



Fot. BananStudio.pl

W zależności od czasu przeznaczonego na wizytę, możliwe jest stworzenie programu dopasowanego do

potrzeb danej grupy poprzez łączenie wybranych aktywności (zwiedzania, warsztatów i spaceru).


