
 
 

(Cyfrowe) oferty w międzynarodowej pedagogice pamięci. Badanie i odkrywanie historii 

nazistowskich prześladowań w oparciu o historyczne przedmioty i dokumenty.  

 

Seminarium dla pedagogów miejsc pamięci, multiplikatorów i nauczycieli z Polski i Niemiec 

 

Program:  

 

22.08.2021 (niedziela) 

Przyjazd uczestników do godz. 16.00  

17.00  Kolacja  

17.45-19.00 Wspólna runda zapoznawcza, oczekiwania wobec seminarium i wspólnej pracy 

 

23.08.2021 (poniedziałek) 

8.00  Śniadanie 

 

9.00-10.30 Wprowadzenie do (cyfrowej) oferty edukacyjnej Arolsen Archives, MDSM 

Oświęcim i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau 

 

10.30-11.00 Przerwa na kawę/herbatę 

 

11.00-13.00  Projekt #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny (część 1) 

Wprowadzenie do historii kampanii, wspólne zwiedzanie wystawy, 

przedstawienie i praktyczne wypróbowanie jednostek edukacyjnych 

 

13.00  Obiad  

 

14.00-15.30 Zasoby on-line i jednostki edukacyjne Arolsen Archives w edukacji cyfrowej. 

Przedstawienie zbioru przedmiotów (efektów), interaktywnej mapy, efektów 3-

D Viewer, wprowadzenie do kwerend w archiwum on-line Arolsen Archives 

 

15.30-16.00 Przerwa na kawę/herbatę 

 

16.00-17.30  Projekt #StolenMemory - młodzież w poszukiwaniu śladów (część 2) 

Sprawozdanie z dotychczasowych akcji poszukiwawczych i rozmowa z grupą 

polskich uczniów na temat ich działań oraz ceremonii przekazywania 

przedmiotów (efektów) odnalezionym członkom rodzin, pokaz fragmentów 

dokumentacji filmowej; sprawozdanie z polsko-niemiecko-rosyjskiego 

projektu w ramach kampanii #StolenMemory z programu PNWM „Zachować 

pamięć“ 

 

18.00 Kolacja 

 

19.00-20.00 Podsumowanie i dyskusja 

   

24.08.2021 (wtorek) 

8.00  Śniadanie 



9.00-11.00 Warsztaty „Przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz” Projekt 

documentED, praktyczne ćwiczenia z jednostkami edukacyjnymi (w języku 

polskim i niemieckim), własne kwerendy w archiwum on-line 

 

12.00-15.00 Oprowadzanie po terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz I 

 

15.30  Obiad (MDSM) 

 

17.00-18.00 Wspólne podsumowanie dnia  

 

18.30 Kolacja, czas do własnej dyspozycji uczestników 

 

25.08.2021 (środa) 

8.00  Śniadanie 

 

9.30-11.00 „Historia zamknięta w pracach artystycznych“ - wgląd w zbiory sztuki z 

Auschwitz (Muzeum Auschwitz) 

 

11.30-14.30 Oprowadzanie po terenie byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 

II-Birkenau 

 

15.00  Obiad (MDSM) 

 

16.30-17.30 Wspólne podsumowanie dnia  

 

18.00  Kolacja 

 

19.00-20.30 Wprowadzenie do zasad finansowania projektów przez Polsko-Niemiecką 

Współpracę Młodzieży (PNWM)  

 

26.08.2021 (czwartek) 

8.00  Śniadanie 

 

9.30-11.00 „Historia zamknięta w osobistych przedmiotach“ - wgląd w stan badań i 

konserwacji przedmiotów (efektów) z Auschwitz (Muzeum Auschwitz) 

 

11.30-12.30 Wspólne podsumowanie seminarium 

 

12.30 Obiad, wyjazd 

 

Propozycje fakultatywne popołudniem: 

Zwiedzanie miasta Oświęcimia z wizytą w Muzeum Żydowskim i synagodze lub 

indywidualna wizyta w Miejscu Pamięci: wystawy narodowe, kwerendy w archiwum 

 

Zakwaterowanie: 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 

ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim/Polska 

Tel. 0048 33 8432107 

recepcja@mdsm.pl 

www.mdsm.pl 

mailto:recepcja@mdsm.pl
http://www.mdsm.pl/


Warunki uczestnictwa: 

 

 Seminarium jest adresowane do pedagogów miejsc pamięci, multiplikatorów i 

nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy w przyszłości planują przeprowadzenie polsko-

niemieckiego projektu dla młodzieży w miejscach pamięci o zbrodniach narodowego 

socjalizmu. 

 Liczba uczestników jest ograniczona: zapraszamy 10 uczestników z Polski i 10 

uczestników z Niemiec. Zaproszenie skierowane jest do osób z potwierdzonym 

pełnym zaszczepieniem przeciw SARS-CoV-2 lub negatywnym testem. PNWM może 

dofinansować koszty testów. Kwota dofinansowania na ten cel nie może przekroczyć 

80% łącznej sumy kosztów badań. Dofinansowanie obejmuje koszty wykonania 

jednego testu na uczestnika. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest otrzymanie 

dofinansowania do kosztów dodatkowego testu. Wykonanie badań musi się odbyć 

najwcześniej 48 godziny przed przyjazdem na miejsce realizacji programu. 

 Codziennie, przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych, wszyscy uczestnicy będą 

testowani szybkim testem, który zapewnią organizatorzy. Prosimy o zapoznanie się z 

procedurami sanitarnymi obowiązującymi w MDSM: www.mdsm.pl 

 Zakwaterowanie w MDSM jest możliwe w pokojach dwu- lub jednoosobowych. 

Prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu zgłoszeniowym.  

 Praca seminaryjna odbywa się z tłumaczeniem. 

 Koszty podróży nie są zwracane.  

 Seminarium kończy się 26.08.2021 po obiedzie. MDSM jest pomocny w organizacji 

fakultatywnych propozycji zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Prosimy o 

zaznaczenie preferencji w formularzu zgłoszeniowym. 

 Po seminarium przygotowane zostaną certyfikaty uczestnictwa i dosłane pocztą. 

 Prosimy o dosłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 11.07.2021 na adres 

pasternak@mdsm.pl  

 Dalsze informacje o MDSM Oświęcim dostępne są na stronie internetowej: 

www.mdsm.pl 

 Opłata seminaryjna dla uczestników z Polski wynosi 100,00 PLN, dla uczestników z 

Niemiec 100,00 Euro. Wpłaty można dokonać przelewem na konto MDSM lub na 

miejscu w Recepcji.  

IBAN: PL 04 1240 4155 1111 0000 4632 5585 

SWIFT (BIC): PKOPPLPW 
 

http://www.mdsm.pl/
mailto:pasternak@mdsm.pl
http://www.mdsm.pl/

