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Szkolenia dla nauczycieli „Odzyskanie
niepodległości i zwycięskie Powstanie
Wielkopolskie”
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Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu,
przygotowało specjalną ofertę szkoleniową dla nauczycieli z terenu całej Wielkopolski.

Do współpracy i wzięcia udziału w przygotowanym przez biuro szkoleniu zapraszamy
nauczycieli wszystkich specjalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, postanowiliśmy
zrealizować je w Poznaniu oraz w innych miastach regionu. Głównym celem szkoleń jest
pogłębienie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę
niepodległości z uwzględnieniem akcentów regionalnych. Uczestnicy otrzymają „Pakiet
powstańczy”, w którego skład wejdą filmy, gra szkolna, fotografie, gra miejska, dokumenty
oraz inne materiały edukacyjne dotyczące tematu szkolenia.

Spotkania odbywać się będą w centrach doskonalenia nauczycieli oraz w szkołach, jeśli
zbierze się co najmniej 15-osobowa grupa słuchaczy. Szkolenia rozpoczną się w listopadzie
2018 r. i będą kontynuowane w 2019 r. do momentu wyczerpania zgłoszeń. Uczestnicy
otrzymają zaświadczenia oraz publikacje i materiały promocyjne IPN. Dyrektorzy ośrodków
doskonalenia nauczycieli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także
zainteresowani szkoleniami nauczyciele proszeni są o kontakt z koordynatorem. Szkolenia
są bezpłatne i trwają 3 godziny.

Zapisy i kontakt: Tomasz Cieślak, tomasz.cieslak@ipn.gov.pl, tel. 61 835 69 53

Harmonogram szkoleń:

26 listopada 2018 r. godz. 16:00, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul.
Szkolna 2a, Koło

29 listopada 2018 r. godz. 15:30, Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska
Polskiego 31

4 grudnia 2018 r. godz. 15:15, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w
Szamotułach
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5 grudnia 2018 r. godz. 15:00, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława
Chrobrego 15

11 grudnia 2018 r. godz. 15:00, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa
14

14 grudnia 2018 r. godz. 15:30, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3

28 stycznia 2019 r. godz. 14:30, Muzeum Regionalne w Jarocinie, Rynek – Ratusz

29 stycznia 2019 r. godz. 15:00, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w
Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 1

5 marca 2019 r. godz. 15:00, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława
Chrobrego 15

7 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu


