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Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym
2020/2021

Seminaria

Bitwa Warszawska 1920 roku

W ramach obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej zapraszamy nauczycieli przedmiotów
humanistycznych na seminarium poświęcone jednej z najważniejszych bitew w historii Polski.
Seminarium będzie się składać z wykładów oraz  propozycji warsztatów dla starszych i młodszych
uczniów.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.

Kontakt:

Michalina Żelazny – michalina.zelazny@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 10

 

Dzieci wojen

Seminarium poświęcone dwóm pokoleniom dzieci i młodzieży.  Pierwsze z nich dojrzewało w czasie walk
o granice Polski odrodzonej, drugie zaś musiało stawić czoła rzeczywistości okupacyjnej II wojny
światowej. W czasie seminarium  przyjrzymy się aktywizacji patriotycznej młodzieży na początku XX
wieku i jej odzwierciedleniu w odzyskaniu niepodległości. Zastanowimy się także nad wpływem tych
doświadczeń na wychowanie kolejnego pokolenia, które często wychodziło poza rolę cywilnych ofiar
totalitaryzmów.

Termin: styczeń 2021

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.

 

Kontakt:

Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 08
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Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939-1989. Edycja IV – Rzym

UWAGA: z powodu pandemii koronawirusa nabór na IV edycję seminarium odbędzie się w
późniejszym terminie. Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium będą
publikowane na stronach internetowych Przystanku Historia oraz Instytutu Pamięci
Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2018 roku rozpoczęli  czteroletni projekt o
polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Do tej pory seminaria dotyczyły ośrodków
emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, Paryżu i Nowym Jorku.

Czwarta  odsłona seminarium, zaplanowana na rok szkolny 2020/2021, przybliży losy polskiej emigracji
niepodległościowej w XX wieku w Rzymie.

Projekt adresowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy
o społeczeństwie lub języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI–VIII), liceach i technikach.

W ramach IV edycji projektu zaplanowano:

trzy 14-godzinne seminaria (piątek–sobota w trzech kolejnych miesiącach), na które składać́ się̨
będą̨ wykłady prowadzone przez cenionych historyków oraz zajęcia warsztatowe;

trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników (więcej informacji w regulaminie
konkursu);

wyjazd edukacyjny do Rzymu dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają̨ zadania
konkursowe.

Nabór na seminarium: styczeń 2021  

 

Kontakt:

Przystanek Historia:

Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 16

Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 09

 

 

Fenomen Solidarności
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W związku z przypadającą w 2020 roku  40. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych zapraszamy
nauczycieli przedmiotów humanistycznych na seminarium, które przypomni historię powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Termin: październik 2020

Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.

 

Kontakt:

Barbara Pamrów – barbara.pamrow@ipn.gov.pl 

tel. 22 576 30 09

 

Losy polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej

seminarium online

W ramach obchodów 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zapraszamy nauczycieli przedmiotów
humanistycznych na seminarium, które przedstawi losy polskich żołnierzy w obozach jenieckich III
Rzeszy i Związku Sowieckiego.

Termin: 6-7 listopada 2020

 

Kontakt:

Michalina Żelazny – michalina.zelazny@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 10

 

 

Odwojowanie Polski 1944-45

Seminarium poświęcone wprowadzaniu sowieckiej strefy wpływów zarówno na obszarach przedwojennej
jak i powojennej Polski. Walki na froncie wschodnim funkcjonują powszechnie niestety dalej tylko za
sprawą „Czterech Pancernych i psa”, podczas gdy marsz Armii Czerwonej na Berlin daleki był od jego
propagandowego oblicza. W czasie spotkań przyjrzymy się działaniom zbrojnym, sylwetkom kadry
dowódczej „ludowego” Wojska Polskiego i praktyce zarządzania terenami po wyparciu Niemców.

Termin: II połowa maja 2021
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Szczegółowe informacje o rekrutacji i planie seminarium zostaną opublikowane na stronie internetowej
Przystanku Historia.

 

Kontakt:

Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 08

 

mailto:jacek.radzyminski@ipn.gov.pl

