„Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki we współpracy
z Lubelskim oraz Warszawskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza
na trzydniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

Jak uczyć o polskim podziemiu niepodległościowym?
Szkolenie odbędzie się w dniach 6,7 i 8 lutego 2015 r.
W programie m.in. wykłady, prezentacje filmów oraz warsztaty.

Uczestnicy w czasie seminarium będą mogli zapoznać się z przygotowywanym przez
Lubelski Oddział IPN pakietem edukacyjnym dotyczącym podziemia
niepodległościowego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
6.02.2015 r.
16.00 – 18.00: Wykład inauguracyjny „Podziemie niepodległościowe w Polsce 19441956”. (dr Sławomir Poleszak), dyskusja

18.15 – 18.45: projekcja filmu „IV Zarząd WiN”
7.02.2015 r.
9.30 – 11.30: „Jak uczyć o polskim podziemiu niepodległościowym?” Prezentacja i

omówienie materiałów do Teki Edukacyjnej IPN „Polskie podziemie niepodległościowe
1944-1956” oraz innych materiałów edukacyjnych IPN pomocnych w realizacji tych

treści nauczania. (dr Sławomir Poleszak i Agnieszka Jaczyńska)

11.45 –12.30: projekcja filmu „Łupaszka”

13.30 – 15.00: warsztat omawiający scenariusz lekcji „Nowa konspiracja. Polskie

podziemie niepodległościowe 1944–1956, jego nurty i skala działania”. (Agnieszka
Jaczyńska)

15.15 – 16.45: warsztat omawiający scenariusz lekcji „Obraz polskiego podziemia
niepodległościowego w propagandzie komunistycznej.” (Krzysztof Styczyński)
17.00 – 17.30: projekcja filmu „Kwatera Ł”
8.02.2015
9.00 – 10.30: wykład „Grupa operacyjna w terenie […] utożsamia się prawie z tzw.

pacyfikacją terenu najszlachetniej pojętą – komunistyczny resort bezpieczeństwa wobec
podziemia niepodległościowego.” (dr Tomasz Łabuszewski)

11.00 – 13:00: warsztat pt. „Żołnierze Wyklęci” (Barbara Pamrów)
Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów dojazdu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w sobotę oraz bufet kawowy w trakcie
całego szkolenia.

Zgłoszenia droga mailową przyjmujemy do 31 stycznia 2015 r.

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, szkołę.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”
ul. Marszałkowska 21/25.
Informacje i zgłoszenia:
Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian w programie szkolenia.

