Wołów, dnia 24 maja 2018 r.
PCEiPPP.081.3.2018
Szanowni Państwo!
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Wołowie,
zaprasza nauczycieli historii i języka polskiego, w tym nauczycieli doradców metodycznych
historii i języka polskiego z terenu Dolnego Śląska do udziału w bezpłatnym projekcie
szkoleniowym, pt.:

„Przez Kresy do niepodległości – warsztaty historyczne”
realizowanym w ramach przetargu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Projekt „PRZEZ KRESY DO NIEPODLEGŁOŚCI” - jest elementem włączenia
się dolnośląskich placówek oświatowych w tok wydarzeń, mających nieocenioną wartość
dla Polski, wydarzeń w ramach obchodów stu lecia odzyskania niepodległości
Cele:
Program szkolenia, został zaplanowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów związanych
z tematyką Kresów, miejsc związanych z polską historią.
 Wypracowanie metod i sposobów nauczania historii Polski, w tym zagadnień
dotyczących niepodległości.
 Stwarza możliwości zobaczenia Kresów oczami wyjątkowej sławy profesora Stanisława
Sławomira Nicieji, historyka głęboko utożsamionego z Kresami, autora wielu publikacji
o tej tematyce.
 Ideą szkolenia jest podniesienie, jakości kształcenia i wychowania patriotycznego
w dolnośląskich szkołach.
 Ukazuje perspektywy niezapomnianych przeżyć oraz ujrzenia wyjątkowych miejsc
związanych z naszym narodem.
 Ukazanie historii Kresów takiej, jaka była naprawdę. Przybliżenie sylwetek Polaków
o kresowym pochodzeniu.
 Wyposażenie nauczycieli historii i języka polskiego w narzędzia metodyczne oraz
wypracowanie optymalnie skutecznych metod pracy z uczniem w zakresie historii Polski,
a szczególnie Kresów.
 Umacnianie jedności narodu, pogłębianie więzi narodowych Polaków.
 Spojrzenie w przyszłość, poprzez historię; wyposażenie nauczycieli dolnośląskich szkół
w argumenty do pracy z uczniami.
 Zwiększenie aktywności patriotycznej nauczycieli i uczniów szkół Dolnego Śląska.
 Budowanie postawy świadomego Polaka.
 Wzmocnienie warsztatu doradztwa metodycznego w zakresie historii i języka polskiego,
poprzez współpracę, przykłady dobrych praktyk oraz wspólnie wypracowanych narzędzi
metodycznych.

Prowadzący zajęcia: prof. zw. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja
Autor kilkudziesięciu książek, około 400 artykułów naukowych, publicystycznych
i popularyzujących historię oraz kilkudziesięciu biogramów i artykułów biograficznych.
Propagator i edytor twórczości pisarzy emigracyjnych. Wypromował 7 doktorów. Twórca
Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Karola Szajnochy w Opolu i w jego ramach
organizator od 1989 roku licznych wieczorów autorskich. Autor książek „Kresowa Atlantyda.
Historia i mitologia miast kresowych ”, w których Profesor w X tomach przedstawia historię
i mitologię 200 miast kresowych, mocno wpisanych w dzieje Polski.
Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

Termin realizacji szkolenia: 8-13 lipca 2018 r. we Lwowie
Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska
– koordynator projektu – tel. 71/ 389-21-00 wew. 24 , katarzyna.feglerska@wolowpce.pl

Wszelkie informacje dotyczące projektu, program szkolenia oraz procedury
rekrutacyjnej, wraz z kryteriami i kartą zgłoszenia zostały ujęte
w dołączonym regulaminie rekrutacji.

W związku z powyższym, zapraszamy serdecznie do udziału w procesie rekrutacji
Z poważaniem
Specjalista ds. koordynacji szkoleń

Dyrektor

