
Instytut Pamięci Narodowej - Rzeszów
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/41180,Nowa-edycja-akcji-BohaterON-wlacz-historie-upamietniajacej-bo
haterow-Powstania-W.html
2023-05-18, 21:52

Nowa edycja akcji „BohaterON – włącz historię”,
upamiętniającej bohaterów Powstania
Warszawskiego – zgłoszenia na seminarium dla
nauczycieli do 31 sierpnia 2017

Organizator kampanii BohaterON – włącz historię oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie zapraszają nauczycieli historii na seminarium poświęcone tematyce Polskiego
Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Kwalifikowani są nauczyciele, którzy
pracują z młodzieżą w wieku 14-19 lat.
Seminarium zostanie zorganizowane w Rzeszowie we wrześniu lub październiku 2017 r. Projekt
został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 31
sierpnia 2017 r. mailowo katarzyna@bohateron.pl lub telefonicznie 661 055 534. Liczy się
kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji na temat projektu
udziela również pani Agnieszka Łesiuk, telefon 531 142 153.
 

Dowiedz się więcej:
www.bohateron.pl
www.facebook.com/BohaterON/
www.instagram.com/bohateron/

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas 4-godzinnego seminarium:

utrwalą sobie Państwo najważniejsze fakty dotyczące Polskiego Państwa
Podziemnego i Powstania Warszawskiego;

dowiedzą się, czym są edukacja poza formalna i historia mówiona oraz jak je
wykorzystać w pracy z młodzieżą;

poznają Państwo przykłady dobrych praktyk, a także narzędzia i metody
pomagające w efektywnym przeprowadzeniu zajęć;

uzyskają wskazówki, skąd czerpać pomysły na realizację ciekawych lekcji;

otrzymają Państwo gotowe ćwiczenia i przykładowe scenariusze zajęć;

poznają gry planszowe Instytutu Pamięci Narodowej i kampanii BohaterON oraz
dowiedzą się, jak je wykorzystać podczas lekcji.
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Co można zyskać?

możliwość uczestnictwa w jednej z największych polskich kampanii o tematyce
historycznej;

imienny certyfikat poświadczający udział w seminarium;

atrakcyjne materiały szkoleniowe – m.in. gry edukacyjne „Cenzura” kampanii
BohaterON oraz „ZnajZnak” Instytutu Pamięci Narodowej;

cenną wiedzę do wykorzystania przez lata;

A ponadto szansę na:

miano najbardziej zaangażowanej w działania historyczne szkoły w Twoim
województwie;

dodatkowy pakiet materiałów edukacyjnych od Instytutu Pamięci Narodowej dla
Twojej placówki;

znalezienie się w trójce najlepszych szkół z całej Polski nagrodzonych przez nas
wyjątkową wycieczką śladami Polskiego Państwa Podziemnego, spotkaniem ze
świadkami historii i zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego;

uczestnictwo w gali finałowej kampanii BohaterON w 2018 roku;

satysfakcję z doskonale wykonanej pracy J

Co trzeba zrobić, by powalczyć o dodatkowe nagrody?

Po seminarium trzeba poprowadzić w szkole lekcje przy wykorzystaniu nowo poznanych
metod i otrzymanych materiałów. Potem wybrać 5 zaangażowanych uczniów. Następnie do
końca lutego 2018 trzeba zaplanować i przeprowadzić z młodzieżą autorski projekt
promujący historię Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego (może to
być koncert, bieg, gra miejska, itp.) Na końcu do 31 marca 2018 r. trzeba przesłać do nas
sprawozdanie ze zrealizowanych działań i czekać na ogłoszenie wyników. Wybierzemy po
jednym najlepszym projekcie z każdego województwa oraz – spośród wytypowanych
placówek – trzy najbardziej zaangażowane w promocję treści historycznych grupy, które
nagrodzimy niezwykłą wycieczką po wojennej Warszawie.

 


