
„Jak uczyć o historii Zagłady”, czyli polsko-francuskie seminarium
dla nauczycieli

„Jak uczyć  o  historii  Zagłady”  to  polsko-francuskie  seminarium zorganizowane  przez  Ośrodek
Rozwoju Edukacji i Memorial de La Shoah w Paryżu, we współpracy z Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. Miało ono miejsce w Warszawie w dniach 12–17 lutego 2017 r. 

Miałam  przywilej  uczestniczenia  w  warsztatach  i  wykładach,  które  były  dowodem  owocnej
siedmioletniej współpracy ORE i Memorial de La Shoah. Celem seminarium było przygotowanie
nauczycieli z Polski i Francji do nauczania o Holokauście. 

Instytut  Memorial  de la  Shoah reprezentowali  naukowcy,  a  wśród znakomitego grona dyrektor
ds. stosunków międzynarodowych Memorial de la Shoah - Bruno Bayer.

Główne  założenie  projektu  to  wymiana  doświadczeń  oraz  refleksji  nauczycieli  z  obu  krajów
na  temat  metod  i  form  edukacyjnych  stosowanych  w  przekazywaniu  treści  związanych
z nauczaniem o Zagładzie.

W trakcie seminarium przedstawiciele nauczycieli z Polski i Francji oraz naukowcy z Memorial de
la Shoah przedstawili tematyczne prezentacje, zainspirowali warsztaty i wygłosili wykłady. Ponadto
uczestnicy prowadzili dyskusje o filmach poświęconych Shoah, a szczególnie istotne były wizyty
studyjne  w  miejscach  związanych  z  historią  (Warszawskie  Getto)  i  Zagładą  Żydów  polskich
(Chełmno nad Nerem), zwiedzanie Muzeum POLIN w Warszawie.

https://www.ore.edu.pl/2017/03/jak-uczyc-o-historii-zaglady-czyli-polsko-francuskie-seminarium-
dla-nauczycieli/#prettyPhoto

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/Relacje-uczestnik%C3%B3w-seminarium-
%E2%80%9EJak-uczy%C4%87-o-historii-Zag%C5%82ady%E2%80%9D.pdf

Dowodem prowadzenia bogatszej wymiany doświadczeń i edukacji historycznej są wizyty studyjne
organizowane przez Memorial de la Shoah dla nauczycieli z Polski w Paryżu.

Miałam zaszczyt uczestniczyć w seminarium w Memorial de la Shoah w dn.06 – 10 maja 2018r.,
reprezentując naszą Szkołę jako jedyną z Wielkopolski.

Ośrodek  Rozwoju  Edukacji  w  Warszawie  oraz  Musée  et  Centre  de  documentation  juive
contemporaine  Mémorial  de  la  Shoah  w  Paryżu  zaprosili  do  udziału  w  seminarium  na  temat
nauczania o Holokauście oraz historii  i  kulturze Żydów w ramach projektu „Zachować pamięć.
Historia i kultura dwóch narodów”. 
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Treści seminarium obejmowały tematykę: "Edukacja historyczna i obywatelska – Shoah jako punkt
wyjścia".

Wykłady i warsztaty podejmowały problemy:

• Społeczność żydowska we Francji przed, podczas i po II wojnie światowej.
• Korzenie antysemityzmu w Europie.
• Vichy, Trzecia Rzesza i Żydzi.
• Spotkanie z Yvette  Lévy, Ocalałą z Auschwitz.
• Nazistowska koncepcja świata.
• Pamięć o Shoah: analiza perspektywy polskiej i francuskiej.
• Zwiedzanie Mémorial de la Shoah.
• Zwiedzanie wystawy  w Mémorial de Drancy (obóz dla deportowanych).
• Jakie materiały wybierać do nauczania o Shoah?
• Jakie fotografie wybierać do nauczania o Shoah?
• Jak zwalczać uprzedzenia rasowe?
• Zwalczanie teorii spiskowych.

Seminarium w Memorial de la Shoah było czasem wypełnionym ciekawymi wykładami 
i inspirującymi warsztatami.
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