„Edukacja ma pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją,
z każdym dniem doskonalili się jako ludzie, by coraz
bardziej byli, a nie tylko mieli.”
Jan Paweł II
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Szanowni Państwo,
Z wielką radością zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Nasza propozycja
dedykowana jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W muzealnych przestrzeniach spotykamy się z historią dwóch wielkich
osobistości, sztuką i niezwykłą muzyką. Zajęcia prowadzone są przez
doświadczony zespół edukacyjny animatorów i edukatorów: pedagogów,
psychologów, historyków i socjologów.
Nasze edukacyjne przesłanie odwołuje się do słów Jana Pawła II
i ponadczasowych wartości propagowanych przez naszych muzealnych
bohaterów: „Edukacja ma pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją, z każdym
dniem doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej byli, a nie tylko mieli”.
Celem naszych lekcji i warsztatów jest zainteresowanie nie tylko historią
i sztuką, ale szeroko pojętym społecznym rozwojem. Zależy nam na
kształtowaniu kompetencji interpersonalnych, współpracy, integracji, rozwoju
pasji, tak ważnych w dzisiejszych czasach.
Nasze lekcje i warsztaty prowokują dzieci i młodzież do czynnego udziału.
Podczas zajęć wykorzystujemy m.in.: metody dramy, karty Klanza, teatr
Kamishibai. Proponujemy działania plastyczno-techniczne, teatralne,
integracyjne. Wspólnie rozwiązujemy łamigłówki, wsłuchujemy się w teksty
patronów muzealnych, dyskutujemy o przeczytanych i zobaczonych treściach
pisanych i filmowych. Ponad wszystko zależy nam na kreatywności,
zaangażowaniu i współdziałaniu uczestników.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej.
ZESPÓŁ EDUKACJI Mt 5,14
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PAKIET KOMPETENCJE SPOŁECZNE
LEKCJA
SZLAKIEM MUZEALNYCH WARTOŚCI
Podróżujemy w czasie i przestrzeni. Poruszamy się muzealnym szlakiem przez
strefy pełne historii, sztuki i kontekstów. W każdej wyjątkowej akustycznie sali,
czeka na nas inna wartość. Odszukajmy i odkryjmy je razem. Zainspirujmy się
i znajdźmy słowa, które zostaną z nami na długo.
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WARSZTATY
INTERPERSONALNE – TO CI SIĘ PRZYDA!
TRUDNA SZTUKA MAGICZNYCH SŁÓW
(KLASY 1-3)
Najprostsze słowa mają największą moc. Proszę, dziękuję, przepraszam, tak
niewiele wystarczy, żeby żyć w zgodzie. Popatrzmy w przeszłość. Przenieśmy
się do dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego. Razem z jego młodszą siostrą Stasią
wybierzmy się na plażę nadbużańską i zobaczmy gęsi. Skorzystamy z techniki
japońskiego teatrzyku Kamishibai. Jak zakończy się ta wyprawa? Sami zobaczcie.

POWIEDZ TO PIĘKNIEJ!
(KLASY 4-6)
Sztuka pięknego języka, śmiałego występowania przed publicznością, intonacji.
Jan Paweł II przemawiał do tłumów, a jednak wypowiedziane słowa trafiały do
każdego w sposób bardzo indywidualny. Podczas zajęć prześledzimy
i zainspirujemy się wybranymi wypowiedziami, poznamy podstawy retoryki
oraz stworzymy przepis jak mówić, żeby nie zanudzić.

JAN PAWEŁ II MISTRZ DIALOGU!
(KLASY 7-8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)
Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Dyplomacją i zaangażowaniem potrafił burzyć
mury i budować mosty. Zobaczmy jak robił to mistrz! Komunikujemy się
codziennie i wszędzie. Jak skutecznie się porozumiewać? Co zrobić, żeby słowa
znaczyły to samo dla nadawcy i odbiorcy? Podczas zajęć poznamy metody
skutecznej komunikacji. Przeanalizujemy język „żyrafy i szakala” i wspólnie
zastanowimy się jak unikać błędów i tworzyć owocną rozmowę.
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PAKIET ARTYSTYCZNY
LEKCJA
SZLAKIEM MUZEALNEJ SZTUKI
„Człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej
kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej
historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim
uniwersytetom” – tak o sobie powiedział Jan Paweł II 3 czerwca 1979 roku w
Gnieźnie. Zainspirujmy się artystyczną przestrzenią muzeum, poznajmy
mistrzów Jana Pawła II.
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WARSZTATY
KREATYWNE - ZAINSPIRUJ SIĘ
Młodzież w dzisiejszych czasach może czuć się zagubiona, potrzebuje
inspirujących opowieści, które rozbudzą ciekawość świata i chęć pracy nad sobą.
Czas wolny to doskonały czas na rozwój pasji. Żeby je mieć, trzeba się czymś
zachwycić, zainteresować. Warsztaty przewidziane dla klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

OBRAZ, DAWNIEJ I DZIŚ
W niezwykłej muzealnej przestrzeni znajduje się Atelier Pawła Bielca z
Krakowa. Poznamy tajniki dawnej fotografii. Od pierwszej trwałej fotografii
Josepha-Nicéphore'a Niépce'a, do cudów techniki w naszych telefonach. Bawimy
się światłem i uczymy jak je okiełznać. Poznajemy tajniki dobrego zdjęcia od
podszewki.

ZAGRAJ TO SAM
Karol Wojtyła chciał zostać aktorem. Jego doświadczenia sceniczne, na długo
pozostały w pamięci i znalazły zastosowanie w życiu. Pobawmy się w teatr.
Ćwiczenia dla wszystkich, które być może rozbudzą przyszłe, teatralne pasje.
Czerpiemy z zasad i przykładów nowatorskiego podejścia Augusto Boala do
teatru. Atmosfera zabawy i improwizacji gwarantowana!

ZAPEŁNIJMY PUSTE KARTKI
Pisanie może być dobrą zabawą! Karol Wojtyła dobrze o tym wiedział. Pokochał
moc słowa, która towarzyszyła mu przez całe życie. Stwórz z nami swoje
opowiadanie. Zbudujmy bohatera, wprowadźmy akcję, popracujmy nad
dialogiem. Dzięki kreatywnym kartom Klanza, wybór tematu nie był nigdy tak
łatwy! Puść z nami wodze fantazji!
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PAKIET TOLERANCJA
LEKCJA
W „ŁODZI” Z PATRONAMI
„Płynąc” przez pontyfikat Jana Pawła II, co chwila trafiamy na fale miłości,
zrozumienia, współczucia, empatii. Papież budował mosty międzyludzkie.
Jednoczył bogatych i biednych, starych i młodych, zdrowych i chorych,
wierzących i niewierzących. Był ponad różnicami kulturowymi, narodowymi,
społecznymi, rasowymi, religijnymi. Podczas zajęć nawiązujemy do nauczania
papieskiego, sięgamy do ponadczasowych wartości propagowanych przez
Stefana Wyszyńskiego (ABC Społecznej Krucjaty). Zachęcamy do mówienia o
trudnych emocjach i do radzenia sobie z problemami naszych czasów.
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WARSZTATY
INTEGRACYJNE – POZNAJ I ZROZUM WIĘCEJ
RÓŻNI, A TACY SAMI
(KLASY 1-3)
Wiersz Jana Twardowskiego „Podziękowanie”, który otwiera rozmowę na temat
różnic. Tolerancja – czy wiemy co oznacza?. Dzięki kościom Story Cubes lub
kartom metaforycznym Klanza, stworzymy własne „tolerancyjne” opowiadanie,
które poruszy najpoważniejsze problemy świata dzieci.

AGRESJA – NIE MÓJ PROBLEM?
(KLASY 4-6)
„ABC Społecznej Krucjaty Miłości” Stefana Wyszyńskiego jako uniwersalne
przesłanie, życiowy kodeks międzyludzki. Biorąc pod uwagę ideę dziesięciu
drogowskazów zastanowimy się wspólnie jak radzić sobie z agresją.
Wykrzyczymy złość podczas zajęć dramowych, nauczymy się nazywać emocje
i radzić sobie z tymi trudnymi. Stworzymy własne ABC , „jak przeciwdziałać
agresji”.

SŁOWA JAK POCISK – HEJT
(KLASY 7-8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)
Czy słowo ranić może bardziej niż pocisk? Niestety tak, bo posiada wielką moc.
Potrafi uskrzydlić, ale też wyrządzić krzywdę. Anonimowość i niewłaściwie
rozumiana „wolność słowa” w sieci, może sprawić ból i odcisnąć piętno. Śledząc
pielgrzymki Jana Pawła II odwołamy się do pojęć empatia, zrozumienie
i akceptacja.
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PAKIET HISTORYCZNY
LEKCJA
SZLAKIEM MUZEALNEJ HISTORII
Poznaj czasy naszych patronów. Podążaj historycznym szlakiem
wydarzeń, niezwykle burzliwych dla Polski – czas zaborów, odzyskania
niepodległości, II Wojny Światowej, PRL-u, Solidarności i nowej wolności.
Muzealna ekspozycja to realistyczne spotkanie z Karolem Wojtyłą i Stefanem
Wyszyńskim, którzy opowiadają o swoim dzieciństwie, rodzinach, powołaniu
i drodze w Kościele. Poczuj klimat tamtych czasów, zobacz jak kształtowały się
osobowości wybitnych Polaków na tle wielkich historycznych zmian.
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WARSZTATY
Z HISTORIĄ W TLE
Z WADOWIC DO WATYKANU
Jak mały Karol został papieżem
(KLASY 1-3)
Jaką osobą był Jan Paweł II, zanim został papieżem? Przenieśmy się w czasy
dzieciństwa Karola Wojtyły. Poznajmy klimat Wadowic tamtych lat. Sprawdźmy
jakie zainteresowania miał nasz bohater, czego lubił się uczyć, jaki sport
uprawiał, gdzie lubił podróżować. Zobaczmy animowane filmy, które przybliżą
nam postać małego Lolka. Przenieśmy się na chwilę do….Watykanu. Zobaczmy
„Pokój Łez” i dowiedzmy się jak wybiera się przyszłego Papieża.

POLSKA POD ZABORAMI
Dzieciństwo Stefana Wyszyńskiego
(KLASY 4-6)
1901 rok, Polski nie ma na mapie świata. Stefan Wyszyński uczy się o kraju
potajemnie, wieczorami z konspiracyjnej lektury „24 obrazów z Dziejów
Polskich”. Zobaczmy jak wyglądała Warszawa w latach szkolnych Stefka
i poznajmy historię sprzed dekad. Zastanówmy się czym jest wolność
i patriotyzm. Stańmy się świadkami odzyskania niepodległości.

PAŃSTWO KONTRA KOŚCIÓŁ
1000-lecie Państwa Polskiego i Milenium Chrztu
(KLASY 7-8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)
1966 rok - 1000-lecie Państwa Polskiego i Milenium Chrztu. Państwo i Kościół
– te samy czasy, dwie różne perspektywy. Po jednej stronie partyjna
propaganda, po drugiej język Ewangelii. Czy jest możliwe porozumienie?
Historyczna interpretacja wydarzeń, z politycznymi niuansami. Materiał na
dobry film akcji!
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