
SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

ROK SZKOLNY 2017/2018
Instytut Pamięci Narodowej  

i Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zapraszają w roku szkolnym 
2017/2018 oraz 2018/2019 do 
udziału w kolejnym cyklu szkoleń 
dla nauczycieli przedmiotów hu-
manistycznych.

Dwuletni tym razem cykl, nosi 
tytuł „Zmagania o niepodległość 
Polski do listopada 1918 r. oraz 
budowa struktur państwa i wojny 
o granice Rzeczypospolitej”, skła-
da się z czterech tematów doty-
czących  historii Polski w latach 
1768–1923.

Każdy z tematów będzie reali-
zowany podczas dwóch spotkań 
z nauczycielami, składających się 
z wykładu, warsztatów metodycz-
nych oraz innej formy edukacyj-
nej. 

Celem drugiego cyklu semina-
riów jest przedstawienie historii 
walk o niepodległość Polski od 
konfederacji barskiej po odzy-
skanie niepodległości w 1918 
roku, walk o granice państwa 
polskiego oraz kształtowania się 
struktur Rzeczypospolitej.

CYKL: ZMAGANIA 
O NIEPODLEGŁOŚĆ 

POLSKI DO LISTOPADA 
1918 R. ORAZ BUDOWA 

STRUKTUR PAŃSTWA 
I WOJNY O GRANICE 
RZECZYPOSPOLITEJ

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Szkolenia będą certyfikowane zarówno 
po pierwszej, jak i po drugiej części. 

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co 
najmniej trzech z czterech spotkań  

w roku szkolnym oraz przeprowadzą 
po każdych zajęciach co najmniej dwa 

zajęcia otrzymają po zakończeniu kursu 
stosowny certyfikat MEN i IPN.

Nauczyciele, którzy wezmą udział co 
najmniej dwóch spotkaniach w ciągu 
roku szkolnego lub w większej ilości 

spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć 
otrzymają zaświadczenia  

o udziale w szkoleniu.

L.p Tytuł spotkania Data Miejsce

1. „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” 7.12.2017
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

2. „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” 15.02.2018
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

3. „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918 22.03.2018
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

4. „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918 26.04.2018
Godz. 14.00 Rzeszów, Szopena 23

Forma szkoleń:
Wykład merytoryczny – 45 minut.

Warsztaty – praca ze źródłami,  
z uwzględnieniem elementów dziedzictwa 

kulturowego – 45 minut. 
Inna forma edukacyjna, dobrana do 

tematyki spotkania (np. fragment filmu, 
rozmowa ze świadkiem historii, dyskusja, 

etc.) – 30 min

Zgłoszenia: 
Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie informacji (Imie i naziwsko, adres i nazwa szkoły i telefon kontaktowy) drogą mailową  na adres: 

jakub.izdebski@ipn.gov.pl . Termin składania zgłoszeń do 30.11.2017 r

Kontakt: 
Jakub Izdebski, tel. 17 860-60-54 , jakub.izdebski@ipn.gov.pl

TEMATyKA I hARMONOGRAM SZKOLEŃ:
Każdemu tematowi poświęcone będą dwa różne spotkania!

Materiały:
http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/zmagania-o-niepodleglos


