Regulamin szkolenia przewodników zewnętrznych po wystawie „Wrocław 1945-2016”

§ 1. Organizatorzy szkolenia
1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.
§ 2. Cele szkolenia
1. Celem szkolenia jest:
a) Zdobycie umiejętności oprowadzania po wystawie „Wrocław 1945-2016” zgodnie z
wytycznymi Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
b) Zdobycie licencji pozwalającej na odpłatne oprowadzanie grup wycieczkowych po
wystawie „Wrocław 1945-2016”.
§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Do udziału w szkoleniu zgłosić się może każdy chętny, pod warunkiem ukończenia 18.
roku życia.
2. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna posiadać podstawową wiedzę na temat
historii Polski w latach 1945-2016 oraz szczegółową wiedzę dotyczącą historii Wrocławia
w analogicznym okresie.
§ 4. Przedmiot szkolenia
1. Przedmiotem szkolenia jest historia Wrocławia w latach 1945-2016 z uwzględnieniem tła
historycznego obejmującego podstawowe informacje dotyczące II Rzeczypospolitej i II
wojny światowej.
2. Zakres tematyczny szkolenia:
a) informacje o Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” i Centrum Historii Zajezdnia ze
szczególnym uwzględnieniem wystawy „Wrocław 1945–2016”
b) życie codzienne w czasach II Rzeczypospolitej
c) przebieg okupacji Polski przez III Rzeszę i Związek Radziecki
d) zmiana granic Polski – okoliczności i konsekwencje
e) przesiedlenia ludności polskiej i niemieckiej
f) instalowanie się władz komunistycznych w Polsce
g) życie codzienne, kultura, sport, architektura oraz nauka we Wrocławiu w latach 19452016
h) działalność i rozwój opozycji demokratycznej we Wrocławiu
§ 5. Przebieg szkolenia
1. Szkolenie składa się z części wykładowej, szczegółowego zapoznania z wystawą „Wrocław
1945–2016” oraz egzaminacyjnej.
2. Szkolenie organizowane jest dwa razy do roku, pod warunkiem, że zostanie na nie
zakwalifikowanych min. 5 osób. Maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 10 osób
(maksymalna ilość grup to 2). Terminy szkolenia zostaną podane w Biuletynie Informacji
Publicznej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/) oraz na
stronie internetowej Centrum Historii Zajezdnia (https://www.zajezdnia.org/).
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: adrianna.roman@zajezdnia.org
3. Kandydaci na szkolenie zostaną poddani wstępnemu sprawdzianowi wiedzy ogólnej z
zakresu powojennej historii Wrocławia w formie testu pisemnego (wielokrotnego
wyboru). Ze sprawdzianu zwolnione są osoby mające ukończony kurs przewodnika
miejskiego PTTK po Wrocławiu.

4. Wynik sprawdzianu decyduje o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
5. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, otrzymają nieodpłatny egzemplarz
przewodnika po wystawie „Wrocław 1945–2016”, celem zapoznania się z jego treścią.
6. Po upływie dwóch tygodni od przeprowadzenia weryfikacji kandydatów,
przeprowadzone zostanie dwudniowe szkolenie, przebiegające wg schematu:
I. Moduł I (dzień I):
1) Wykład nt. specyfiki powojennej historii Wrocławia na tle historii Ziem Zachodnich i
Północnych (przegląd kluczowych zagadnień: nowy ład w Europie i wielkie migracje, typy
wojennych doświadczeń nowych Wrocławian, odbudowa i oswajanie miasta, Wrocław w
okresie stalinizmu, tzw. Polskie Miesiące i ich echa we Wrocławiu, pojednanie polskoniemieckie) – 1,5 h
2) Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Centrum Historii Zajezdnia – niezbędne informacje o
instytucji, obiekcie i wystawie – 0,5 h
3) Zwiedzanie I części wystawy– zapoznanie z linią narracyjną na wystawie i
poszczególnymi obiektami/materiałami – 1,5 h
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II. Moduł II (dzień II):
1) Wykład nt. wybranych aspektów życia we Wrocławiu w latach 50.–80. XX w. (życie
codzienne, nauka, kultura i sztuka) oraz opozycji antykomunistycznej we Wrocławiu – 1,5
h
2) Zwiedzanie II części wystawy – zapoznanie z linią narracyjną na wystawie i
poszczególnymi obiektami/materiałami – 1,5 h
3) Zwiedzanie III części wystawy – zapoznanie z linią narracyjną na wystawie i
poszczególnymi obiektami/materiałami – 1 h
W ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia szkolenia, uczestnicy szkolenia mogą
dowolną ilość razy nieodpłatnie zwiedzać wystawę, celem przygotowania się do
samodzielnego oprowadzania.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zgłaszają się do egzaminatorów w celu umówienia
terminu egzaminu (nazwiska egzaminatorów i adresy e-mailowe do kontaktu zostaną
podane podczas szkolenia). Zgłaszać należy się w ciągu 6 tygodni od zakończenia
szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenia na egzamin nie będą przyjmowane.
Każdy termin egzaminu będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem szkolenia. Do
egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba, która wzięła udział we wszystkich
elementach szkolenia, w ich pełnym zakresie.
Egzamin będzie polegać na oprowadzeniu egzaminatora przez uczestnika szkolenia
(maksymalnie 1,5h) po wystawie „Wrocław 1945–2016”. Kryteria oceny:
a) Biegła znajomość powojennej historii Wrocławia
b) Znajomość i zastosowanie wytycznych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w
oprowadzania po wystawie
c) Ułożenie ścieżki oprowadzania zgodnego z linią narracyjną na wystawie
d) Umiejętność wykorzystania podczas oprowadzania elementów interaktywnych na
wystawie
e) Wiedza o eksponatach
Osoba, która nie zdała egzaminu w pierwszym terminie, ma możliwość skorzystania z
drugiego terminu (nie później niż w ciągu kolejnych dwóch tygodni od niezdanego
egzaminu). Termin drugiego egzaminu będzie ustalany indywidualnie z każdym
uczestnikiem.
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§ 6. Licencja
Licencję przewodnika nabywa każda osoba, która zda egzamin z oprowadzania po
wystawie, o którym mowa w § 5.
Licencja uprawnia do zawarcia z Ośrodkiem umowy na odpłatne oprowadzanie
zorganizowanych grup wycieczkowych po Wystawie „Wrocław 1945-2016”.
Licencja jest ważna rok od daty jej uzyskania.
Licencja przedłuża się automatycznie na kolejny rok, jeżeli przewodnik oprowadzi po
wystawie „Wrocław 1945-2016” co najmniej 10 zorganizowanych grup wycieczkowych w
ciągu roku od daty uzyskania licencji. Na tych samych zasadach licencja przedłuża się
automatycznie na kolejne lata.

