
Projekt Podziel się Polską w BLOGOSFERZE Finansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: edukacja medialna i informacyjna’ 2014 



Projekt Podziel się Polską w BLOGOSFERZE stanowi twórczą kontynuację projektu 
edukacyjnego „Podziel się Polską” realizowanego przez Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie w 2013 r., a finansowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegóły: www.podzielsiepolska.pl/podziel-sie-polska.html, 
Prezentacja projektu przedstawiająca wszystkie jego etapy i efekty: 
www.podzielsiepolska.pl/images/prez/prez.pdf 

Zgodnie z misją powstałego w grudniu 2012 r. w PME, Muzeum dla dzieci im. Janusza 
Korczaka, ideą projektu Podziel się Polska w BLOGOSFERZE jest zaproszenie dzieci 
przebywających w domach dziecka do udziału w specjalnie dla nich opracowanych 
warsztatach poprowadzonych przez specjalistów i blogerów z PME. 

Celem działania ma być pobudzenie wrażliwości dzieci oraz zachęta do twórczej 
ekspresji – stworzenia oryginalnych, tekstów, fotoblogów na nowego dziecięcego  
i młodzieżowego bloga Muzeum, tworzonego w oparciu o doświadczenia istniejącego 
na stronie www.ethnomuseum.pl/BLOG, bloga muzealnego wyróżnionego tytułem 

„Najlepszy blog instytucji 2012 r.”. 

Najciekawsze teksty młodych blogerów wraz z wybranymi notkami blogerów 
profesjonalistów zostaną wydane we wspólnej publikacji pt. Podziel się Polska  
w BLOGOSFERZE , która następnie zostanie przekazana podczas Gali projektu – jego 
uczestnikom oraz przesłana do domów dziecka w całej Polsce.

http://www.podzielsiepolska.pl/podziel-sie-polska.html
http://www.podzielsiepolska.pl/images/prez/prez.pdf


Etapy realizacji projektu i terminy:

1. Warsztaty w 6 wybranych do projektu domach dziecka - kwiecień/czerwiec 2014 r. 
Moduły tematyczne warsztatów: 
a) Warsztaty dotyczące zjawiska blogosfery, blogowania z prezentacją ciekawszych 
blogów i potencjału tej aktywności np. blogi firmowe, komercyjne, tematyczne, 
młodzieżowe, organizacji itp.
b) W sieci, czyli wyzwania i zagrożenia, etykieta i savoir vivre, trendy, nisze 
i wartościowe kierunki.
c) Warsztaty fotograficzne w plenerze.
d) Spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.
e) Warsztaty ukierunkowanej, krytycznej obserwacji, poszukiwania inspiracji, 
ciekawych tematów, wyzwalania kreatywności. 
f) Warsztaty twórczego pisania.

Prowadzący warsztaty: 
specjaliści z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Współpraca: 
domy dziecka, organizacje pozarządowe z okolic domów dziecka
Praca własna dzieci: opracowanie notek tematycznych lub materiałów foto / video 
oraz przesłanie ich na bloga Muzeum do 1 lipca 2014 r. (maj/czerwiec/lipiec 2014 r.)

2.  Utworzenie bloga dziecięcego i młodzieżowego przy stronie Muzeum dla Dzieci 
www.podzielsiepolska.pl w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, 
z możliwością umieszczania komentarzy czytelników, integracją z Facebookiem - 
maj/ czerwiec 2014 r.

3. Publikacja Podziel się Polską w BLOGOSFERZE - opracowanie redakcyjne, graficzne, 
druk – sierpień/wrzesień 2014 r. Wysyłka publikacji do domów dziecka w całej Polsce

4. Publikacja Gala Podziel się Polską w BLOGOSFERZE (październik/listopad 2014 r.)

Przekazanie autorom – dzieciom z 6 domów dziecka – uczestnikom projektu „Podziel 
się Polską w blogosferze” publikacji podczas spotkania – Gali w PME

Spotkanie wszystkich uczestników projektu w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie, warsztaty z blogerami z PME, prezentacja prac dzieci, zwiedzanie Muzeum.



Zespół projektowy:
Anna Grunwald – Koordynator projektu „Podziel się Polską w blogosferze”, 
„Podziel się Polską” , Kierownik Działu Naukowo – Oświatowego i Muzeum dla Dzieci, 
anna.grunwald@ethnomuseum.pl 
Anna Kolczyńska
Małgorzata Jaszczołt
Paweł Matwiejczuk
Mariusz Raniszewski
Patryk Pawlaczyk
Dariusz Skonieczko
Magdalena Wrzesińska
Joanna Czarnocka
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Polecane linki: 
www.podzielsiepolska.pl, facebook.com/muzeumdladzieci, www.ethnomuseum.pl, 
facebook.com/panstwowemuzeum.etnograficzne 

Kontakt:
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, www.ethnomuseum.pl

Rezerwacje:
tel. 22 696 53 80
mail: rezerwacje@ethnomuseum.pl
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