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Oferta edukacyjna dla uczniów i studentów w roku
szkolnym 2012/2013

Zajęcia i projekty edukacyjne dla uczniów

 

Lekcje z historii najnowszej

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz dla
uczniów, uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy. Warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN
trwają 90 minut i są bezpłatne. Zgłoszenia na lekcje z dwutygodniowym wyprzedzeniem.Dodatkowe
informacje i zgłoszenia: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

Tematy warsztatów dla szkół podstawowych:

·         „A więc wojna…”. Polski Wrzesień1939 r.

·         „Lato 1940 r. było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej woli…”- udział polskich 
pilotów w bitwie o Wielką Brytanię

·         Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który został żołnierzem 2. Korpusu
Polskiego

·         Szare Szeregi

·         Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata osiemdziesiąte

·         Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski

·         „Wyprawa w nieznane”. Dzieje PRL

·         PRL w szkole i po szkole

 

Tematy warsztatów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

·         Kampania wrześniowa 1939 r.

·         „Lato 1940 r. było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej woli…” - udział polskich 
pilotów w bitwie o Wielką Brytanię

·         Lekcja katyńska
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·         Polacy na frontach II wojny światowej

·         Polski rząd na uchodźstwie

·         Okupacja niemiecka i sowiecka

·         „Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda Pileckiego

·         Deportacje i łagry

·         Polskie Państwo Podziemne

·         Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec okupanta

·         Holocaust

·         Getto warszawskie

·         Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

·         Warszawa przed II wojną światową, w czasie wojny i po wojnie

·         Prześladowani i aparat terroru

·         Historie żołnierzy z wyrokiem

·         Polska „lubelska”

·         Stalinizm w Polsce

·         Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura

·         Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura

·         Czerwiec ‘56

·         Marzec ’68

·         Grudzień ’70

·         Czerwiec ’76

·         Stosunki Kościół – państwo w PRL

·         Bezpieka kontra Prymas

·         „Przewodnia siła narodu…”. PZPR, jej znaczenie i losy

·         „Niech się święci…” – święta w PRL

·         Sztuka w służbie propagandy



·         Kobieta w PRL

·         Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL

·         Intelektualiści w PRL

·         Opozycja w PRL

·         Fenomen "Solidarności"

·         Zmienne losy wartości symbolu - krótka historia NZSS „Solidarność”

·         Od "Solidarności" do stanu wojennego

·         Stan wojenny

·         Okrągły Stół

·         W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 r.

·         Jak kostki domina. Jesień Narodów

·         Co kryją teczki IPN?

Zajęcia w języku angielskim

Synteza dziejów PRL. Trzy warsztaty. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

 

Spacerkiem po wystawie

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a  także dla uczestników szkolnych
wycieczek do Warszawy. Zajęcia mają formę spaceru po wystawie, w czasie którego uczniowie w sposób
aktywny mogę zapoznać się z prezentowanym na wystawie zagadnieniem z historii najnowszej. Zajęcia
trwają 60 minut. Każdy spacer umawiany jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowe informacje i
zapisy: barbara.pamrow@ipn.gov.pl.

Klub Zielonej Pomarańczy

Projekt edukacyjny dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej trwający od października 2012 r. do
lutego 2013 r. Na zajęciach odbywających się raz w miesiącu uczniowie poznają historię Polski lat 80.
Głównym celem projektu jest przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna oraz pracowników
Przystanku Historia wystawy prezentującej życie codzienne dziecka w latach 80. XX w. w Polsce. Jednym z
najważniejszych aspektów projektu jest zaangażowanie rodziców, którzy będą służyć dzieciom za
przewodników po latach 80. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.
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Zajęcia dla maturzystów Ferie zimowe z historią najnowszą w tle

Trzecia  edycja kursu z historii najnowszej. Zajęcia składają się z dwóch części. Cześć pierwsza to wykłady
pracowników IPN oraz wykładowców uczelni wyższych. Druga cześć kursu to zajęcia warsztatowe,
prowadzone przez edukatorów IPN oraz nauczycieli – metodyków historii. Celem warsztatów jest pogłębianie
kompetencji uczniów wymaganych na egzaminie maturalnym. Cykl trwa dwa tygodnie w czasie ferii
zimowych w województwie mazowieckim. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach
przedpołudniowych. Dodatkowe informacje i zgłoszenia: anna.klimowicz@ipn.gov.pl.

 

Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne

Kontynuacja projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem
nauczyciela i  pracowników CE przygotowują działanie (np. film dokumentalny, publikację, happening,
spektakl teatralny) będące sposobem na upamiętnienie ważnej rocznicy historycznej, a następnie
prezentują je w CE. Dodatkowe informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny O tym nie można zapomnieć... Spotkania z kobietami, które
przeszły piekło Ravensbrück

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas II gimnazjum oraz I i II  klas szkół
ponadgimnazjalnych. Uczniowie poznają losy byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego
Ravensbrück, wezmą z nauczycielem udział w warsztatach  przygotowujących do spotkań ze świadkami
historii i nauczą się technik dokumentowania relacji. Następnie spotkają się z kobietami, byłymi
więźniarkami KL Ravensbrück i nagrają notacje, które zaprezentują podczas ogólnopolskiego spotkania. 
Dodatkowe informacje i zgłoszenia: anna.klimowicz@ipn.gov.pl.

 

 

Projekty dla studentów Erasmus Student Project

Kontynuacja projektu dla studentów zagranicznych, którzy przyjadą do Warszawy w roku akademickim
2012/2013. Projekt jest prowadzony w języku angielskim i ma na celu przekazanie podstawowych informacji
na temat najnowszej historii Polski. Projekt zakłada stworzenie grupy, która w jednym semestrze będzie
uczestniczyła w trzech warsztatach, które odbędą się w wybrane trzy dni miesiąca. Program warsztatów
obejmie zagadnienia historyczne lat 1945–1956, 1956–1970 oraz 1970–1989. Będą prowadzone metodami
aktywizującymi. Jeśli zainteresowanych będzie więcej w danym semestrze można powtórzyć warsztaty w
kolejnym miesiącu. Projekt realizowany we współpracy z warszawskimi sekcjami Erasmus Student Network.
Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.
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Wspólna historia Polaków i Czechów

Projekt edukacyjny będący kontynuacją kilkuletniej współpracy między Stowarzyszeniem Czeskich
Nauczycieli Historii PANT z Ostrawy i Biura Edukacji Publicznej IPN. W ramach wymiany młodzieży ze szkół
ostrawskich i warszawskich zostaną zorganizowane warsztaty na temat historii polsko-czeskiej w XX. Zajęcia
odbędą się w  Warszawie i w Ostrawie.  Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl, monika.koszynska@ipn.gov.pl. 

 

PRL dla zaawansowanych

Propozycja dla studentów historii, którzy poprzez współpracę ze specjalistami zajmującymi się historią PRL,
zdobędą rzetelną i pogłębioną wiedzę w tej dziedzinie. Dodatkowo będą oni mieli możliwość zastosowania
wiedzy w praktyce, przygotowując projekt edukacyjny, który zostanie zaprezentowany przed szerszą
publicznością. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.
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