
 

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli  szkół podstawowych 

i  ponadpodstawowych na I.  edycję sesji  edukacyjnej, dotyczącej pozaszkolnej edukacji  

historycznej i  wizyt  w poobozowych miejscach pamięci:  

„Historia magistra vitae est”? Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku –  

doświadczenie nauczyciela i  edukatora.  

16 października 2021r.  

Miejsce: Państwowe Muzeum na Majdanku  

Godz. 9.00 –  17.00 

Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej z najważniejszych form 

pozaszkolnego nauczania historii  najnowszej, zalecanych w szkolnej postawie 

programowej. Spotkania z pedagogami i  dzielenie się swoim doświadczeniem mają na 

celu zainspirowanie i  zachęcenie nauczycieli  d o korzystania z takiej możliwości 

dydaktycznej.  

Potencjał edukacyjny tkwiący w koncepcj i  miejsc pamięci pozwala nie tylko wzbogacać 

wiedzę i  poruszać emocje, ale umożl iwia także kształtowanie wrażl iwości młodych ludzi 

oraz przekazywanie ważnych z punktu wi dzenia wspólnoty wartości ,  norm i wzorów 

zachowań. Wizyty w muzeach –  miejscach upamiętnienia, tworzą zarówno więzi 

społeczne i  międzypokoleniowe, jak i  wspomagają pamięć jednostki i  zbiorowości.  

Wieloletnia współpraca pomiędzy nauczycielami a edukatorami Państwowego Muzeum 

na Majdanku jest wyrazem nieustannej potrzeby kontynuowania wzajemnego dialogu, 

wymiany poglądów i  porównywania różnorodnych perspektyw. Przekazanie głosu 

pedagogom wytwarza możliwość zapoznania się z subiektywnymi obserwacjami, 

refleksjami oraz oczekiwaniami, pomaga włączyć owe spostrzeżenia w dalszą 

działalność muzealników, a także wytworzyć symboliczne archiwum doświadczeń.  

Udział w sesji  jest bezpłatny i  traktowany jako kurs dydaktyczno -metodyczny 

podnoszący kwalif ikacje zawodowe, dl atego uczestnicy otrzymają imienne 

zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej 

edukacji  historycznej w miejscach pamięci.  

Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i  danych osobowych 

prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 30 września 

2021r. Dodatkowych informacji  udzielimy pod numerami: 81  710 28 27 oraz 81 710 28  



 

35. 

 W przypadku zmiany sytuacj i  epidemiologicznej Muzeum zastrzega sobie prawo do 

przekształcenia wydarzenia n a formę onl ine. O  wszystkich aktualizacjach będziemy 

powiadamiać drogą mailową.  

Program sesji  

9:00 -  9:15  Rejestracja i  powitanie uczestników  

9:15 -  9:30  Muzea w edukacj i  pozaszkolnej –  przekrój  (Paulina Pętal)  

9:30- 9:45  Zajęcia edukacyjne dla grup niemie ckich z perspektywy PMM  (Julia 

Witkowska-Śledź)  

9:45 -10:00  Zajęcia edukacyjne dla grup polskich z perspektywy PMM  (Mirella Rusek-

Pora)  

10:00 -  10:15  Pytania, dyskusja  

10:15 -  10:25  Przerwa 

10:25-11:45  Zajęcia edukacyjne w PMM z perspektywy nauczyciela –  wystąpienia 

prelegentów (Agnieszka Ciechanek -Tomoń, Lublin; Maria Giermakowska -Skublewska, 

Lublin; Dawid Gutek,  Lublin; Małgorzata Muter, Warszawa)   

11:45 -  12:15  Przerwa 

12:15 -  13:15  Zajęcia edukacyjne w PMM z perspektywy nauczyciela –  wystąpienia 

prelegentów (Daniel Osiński,  Lubl in; Beata Trochonowicz -Wach, Lublin; Ewa Wziątek, 

Radom) 

13:15 -  13:30  Pytania, dyskusja  

13:30 -  13:45  Przykład warsztatu partycypacyjnego (Jolanta Laskowska)  

13:45 –  14:05  Podsumowanie spotkania, wydanie zaświadczeń, pożegnanie  

14:15 –  17:00  Oprowadzanie po terenie byłego obozu (dla chętnych)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia  

„Historia magistra vitae est”?  

Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku –  doświadczenie nauczyciela 

i  edukatora.  

Sesja edukacyjna dla nauczyciel i  szkół podstawowych i  ponadpodstawowych dotycząca  

pozaszkolnej edukacj i  historycznej i  wizyt  w poobozowych miejscach pamięci  

Państwowe Muzeum na Majdanku, Centrum Obsługi Zwiedzających  

16 października 2021 roku, godz. 9:00 -   17.00 

Imię i  nazwisko   

Szkoła   

Przedmiot 

 E-mail  

Źródło informacji  o sesji   

Deklaruję chęć udziału w zwiedzaniu terenu byłego obozu :  tak lub nie 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Ja niżej podpisana/y,  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego 

wizerunku przez Państwowe Muzeum na Majdanku zgodnie z art. 81 ust . 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity –  Dz. 

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.)  polegające na umieszczaniu zdjęć i  wideoklipów z 

sesj i  edukacyjnej „Historia magistra vitae est”? Wizyta partycypacyjna w Muzeum na 

Majdanku –  doświadczenie nauczyciela i  edukatora na swojej stronie internetowej oraz 

w kanałach społecznościowych.  

Data i  podpis  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby biorącej 

udział w sesji  edukacyjnej „Historia magistra vitae est”? Wizyta partycypacyjna w 

Muzeum na Majdanku –  doświadczenie nauczyciela i  edukatora, or ganizowanej przez 

Państwowe Muzeum na Majdanku  

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  



 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:  

1. Udział w sesj i  edukacyjnej „Historia magistra vitae est”? Wizyta party cypacyjna w 

Muzeum na Majdanku –  doświadczenie nauczyciela i  edukatora wiąże się z 

koniecznością przetwarzania przez Muzeum danych osobowych.  

2. Administratorem, czyl i  podmiotem decydującym o celach i  sposobach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych będ zie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w 

Lublinie (ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20 -325 Lublin) (dalej jako: „Muzeum”).  

3. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz 

monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznacz yło inspektora ochrony danych. 

Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na 

adres: iod@majdanek.eu .  

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z Muzeum możliwy 

jest za pośrednictwem:  

-  poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do inspektora ochrony danych na adres: 

iod@majdanek.eu –  poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Państwowe Muzeum na 

Majdanku, ul .  Droga Męczenników Majdanka 67, 20 -325 Lublin. 

5. Muzeum będzie przestrzegało zasady gromadzenia i  przetwarzania wyłącznie takich 

danych o osobie biorącej udział w sesj i  edukacyjnej organizowanej przez PMM, które 

okażą się niezbędne do realizacji  celów, w których będą one przetwarzane.  

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają upoważnieni pracownic y Muzeum. W 

uzasadnionych przypadkach Muzeum przekazuje lub może przekazać niektóre dane 

osobowe następującym odbiorcom danych:  

-  podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa, np. organom władzy publicznej or az podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.  

7. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter doraźny. Będą one 

przechowywane przez Muzeum przez okres 14 dni od ich przekazania. Po tym okresie 

zostaną trwale usunięte ze wszystkich nośników.  



 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

-  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;  

-  prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także 

prawo żądania uzupełnienia dany ch, gdy dane są niekompletne;  

-  prawo żądania usunięcia danych osobowych, o i le zachodzi uzasadniająca to żądanie 

okol iczność przewidziana w przepisach prawa (tj .  w art. 17 RODO);  

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

przewidzianych prawem (tj .  art. 18 RODO).  

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.    

Data i  podpis  


