Dzieje państwa i narodu polskiego

Regulamin
Problematyka i konteksty historyczne uwzględnione w projekcie
Kursu doskonalącego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

§1
O projekcie
1. To roczny Kurs dla nauczycieli, rozpoczynający się we wrześniu bieżącego roku i kończący
się w czerwcu roku następnego. Kurs ma charakter edukacyjny i wchodzi w zakres
działalności statutowej FCS. Jego celem jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli w oparciu
o szeroki wachlarz materiałów źródłowych z historii i dziedzin pokrewnych oraz o różne
materiały dydaktyczne i formy pracy z uczniem.
2. Głównym celem Kursu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - rozwijanie kompetencji
twardych i miękkich w zakresie nauczania historii i WOS. Udział w szkoleniu wzbogaci
nauczycieli w narzędzia rozbudzające zainteresowania uczniów najnowszą historią Polski.
Oprócz treści merytorycznych przekazywanych przez wybitnych specjalistów,
wyróżniającym i niezwykle ważnym walorem Kursu jest blok zajęć dedykowanych
interaktywnym metodom nauczania, z wykorzystaniem m.in. filmu, infografiki, gier
dydaktycznych, przestrzeni miejskiej, sztuk wizualnych czy fotografii i dokumentów życia
codziennego. W programie znajdują się również warsztaty z zakresu neurodydaktyki,
autoprezentacji, dykcji i impostacji.
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§2
Adresaci i cele projektu
Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół średnich,
w szczególności: historii i wiedzy o społeczeństwie.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny, którego głównym celem jest podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli w zakresie nauczania historii lat 1947-1989 poprzez:
ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki
wizualne, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską;
zachęcenie do wykorzystania aktywnych form pracy z uczniem;
promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, regionem, jego
dziedzictwem kulturowym i historycznym.

3. Ważnym celem Kursu jest aktywowanie nauczycieli do wykorzystania nabytej wiedzy
specjalistycznej w codziennej pracy z uczniem, m. in. poprzez motywowanie do wspólnego
poszukiwania w rodzinnych regionach odniesień do ogólnopolskich wydarzeń
historycznych oraz przywracania pamięci o lokalnych postaciach, mających ważny wpływ
na życie danej społeczności i kraju w latach 1947-1989.
4. Istotnym elementem warsztatów jest zwrócenie uwagi nauczyciela na czynniki
wspomagające pracę nauczyciela i dobrą relację na linii: nauczyciel - uczeń.
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§3
Szczegółowe informacje
Kurs obejmuje łącznie 99,5 godz. zegarowych warsztatów i wykładów (39,5 godz.
zegarowych - 2022 r., 60 godz. zegarowych - 2023 r.).
Realizowany jest od września 2022 r. do czerwca 2023 r., podczas 10-ciu, weekendowych
zjazdów w Gdańsku (6), w Gdyni (1), we Wrocławiu (1) i w Warszawie (2).
Kurs będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem - Organizator zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia modyfikacji w programie oraz zmian wśród wykładowców.
Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele zaproszeni przez FCS
do współpracy przy projekcie.
§4
Tematyka Kursu
Tematyka Kursu obejmuje okres totalitarnego komunizmu lat 1947-1956, autokratyczne,
monopolistyczne rządy PZPR lat 1956-1989 oraz dzieje oporu społecznego od PRL do
czasów III Rzeczpospolitej.
Wszystkie tematy znajdą swoje odzwierciedlenie w nowej podstawie programowej.
Każdemu ze zjazdów przypisany jest temat wiodący:
a. Filary państwa totalitarnego.
b. Rola Kościoła w dochodzeniu Narodu Polskiego do wolności.
c. Gospodarka, kultura i nauka centralnie sterowane.
d. Polskie miesiące - antecedencje Solidarności.
e. Solidarność jako siła społeczna, zdolna do kontrolowania rządzących.
f. Emigracja niepodległościowa. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork.
g. Dekada stanu wojennego - represje.
h. Dekada stanu wojennego - formy oporu.
i. Rok 1989. Początki III RP.
j. III Rzeczpospolita Polska versus PRL.
Szczegółowy program zjazdu znajduje się na stronie www.kurs.fcs.org.pl

§5
Termin i miejsce realizacji projektu
Kurs Od PRL do III RP odbywać się będzie podczas 10 zjazdów:
I zjazd
23-25.09.2022 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
II zjazd
21-23.10.2022 r.
hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2,
Warszawa
Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, Warszawa
III zjazd
18-20.11.2022 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
IV zjazd
09-11.12.2022 r.
hotel Mercure, Armii Krajowej 22, Gdynia
V zjazd
20-22.01.2023 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
VI zjazd
24-26.02.2023 r.
hotel IBIS Warszawa Stare Miasto, Muranowska 2,
Warszawa
Centrum Edukacyjne IDMN, Andersa 20, Warszawa
VII zjazd 24-26.03.2023 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
VIII zjazd 21-23.04.2023 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
IX zjazd
26-28.05.2023 r.
hotel Vega, Grabiszyńska 251, 53-234 Wrocław
Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Grabiszyńska 184, Wrocław
X zjazd
16-18.06.2023 r.
hotel IBIS Gdańsk Stare Miasto, Heweliusza 24, Gdańsk
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§6
Warunki uczestnictwa
Pobranie ze strony www.kurs.fcs.org.pl, formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go
w formie podpisanego scanu na adres e-mail Organizatora – d.karolewska@fcs.org.pl,
w terminie do dnia 01.07.2022 r.
Uwaga: wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem
Uczestnika do projektu.
Na podstawie formularza zgłoszeniowego zespół Fundacji zaprosi do udziału w projekcie 26
Uczestników.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia
rekrutacji we wcześniejszym terminie.
Po otrzymaniu e-mail-a potwierdzającego uczestnictwo w Kursie, Uczestnik projektu
zobowiązany jest w ciągu 7-miu dni uiścić opłatę wpisową (zwrotną) w wys. 300,00 zł na
konto Organizatora. Wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom po zakończeniu Kursu.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po dniu 31.07.2022 r. Uczestnik zobowiązuje
się do wskazania innej osoby na zwolnione przez siebie miejsce (spełniającej wymogi
uczestnictwa w warsztatach). W innym przypadku, Uczestnik zobowiązany zostanie do
zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów, związanych z opłaconym za niego
noclegiem i wyżywieniem.

§7
Obowiązki Uczestnika oraz nagrody
1. Uczestnik zobowiązany jest do obecności na min. 7 zjazdach.
2. Koszty dojazdu Uczestnika z miejsca zamieszkania do/z Gdańska/ Wrocławia/ Warszawy/
Gdyni oraz biletów komunikacji miejskiej, podczas całego projektu, pokrywa Uczestnik we
własnym zakresie.
3. Aby Uczestnik otrzymał zaświadczenie ukończenia Kursu, zobowiązany jest do opracowania
jednej pracy zaliczeniowej wg. harmonogramu zjazdów: 1. - mapa propagandy/terroru, 2. infografika historyczna, 3. - biografia lokalnego bohatera. Najlepsze trzy prace zaliczeniowe,
przedstawione w danym miesiącu zaliczeniowym, zostaną uhonorowane nagrodami
rzeczowymi. W przypadku niskiego poziomu merytorycznego prac, Organizator zastrzega
sobie prawo do odstąpienia z przyznania pierwszej nagrody lub do innego podziału nagród
rzeczowych.
4. Otrzymanie certyfikatu ukończenia Kursu jest równoznaczne z opracowaniem jednej pracy
zaliczeniowej, jak w § 7 pkt 3 oraz dodatkowo przygotowaniem w formie pisemnej na
zakończenie Kursu pomysłu swego autorskiego na projekt edukacyjny promujący historię
i dzieje Solidarności. Trzy najlepsze prace końcowe/roczne zostaną uhonorowane
nagrodami pieniężnymi, w wysokości 1.000,00 zł / os. Organizator zastrzega sobie prawo
do innej oceny prac, a co za tym idzie innego podziału nagrody pieniężnej.

1.

2.
3.
4.
5.

§8
Obowiązki Organizatora
Organizator Kursu zapewni Uczestnikom:
a. udział w zajęciach w grupie 26 osobowej,
b. realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,
c. materiały i pomoce dydaktyczne,
d. obsługę i opiekę przewodnicką,
e. opiekę koordynatorów.
Organizator odpowiada za codzienne sprawdzenie listy obecności.
Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie i upublicznianie przebiegu zajęć z wyjątkiem
materiałów przekazanych przez Organizatora dedykowanych do pracy z Uczniami.
Po zakończeniu Kursu Uczestnicy otrzymają zaświadczenie i/lub certyfikat zgodnie z § 7 pkt
3 i 4 potwierdzające udział w projekcie.
Organizator projektu nieodpłatnie zapewnia uczestnikom zgodnie z harmonogramem:
noclegi (Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Warszawa) oraz wyżywienie.

§7
Ustalenia końcowe
1. Pytania/wątpliwości dot. programu, formuły zaliczania zadań, spraw związanych
z zaświadczeniem i certyfikatem ukończenia Kursu kierowane będą do opiekuna

merytorycznego dr Katarzyny Maniewskiej, która odpowiadać też będzie za ewaluację
Kursu.
2. Za wszelkie, szczegółowe pytania dot. naboru do projektu, obecności na zjazdach, spraw
administracyjnych oraz kwestii związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i pobytem
odpowiadać będzie koordynatorka projektu p. Dorota Karolewska.
3. Pytania dotyczące merytoryki jak i spraw administracyjno-logistycznych należy kierować
na adres d.karolewska@fcs.org.pl.

Organizator Kursu:
Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
adres do korespondencji:
ul. Kossaka 1, 80- 249 Gdańsk
tel. 798 066 993
e-mail d.karolewska@fcs.org.pl

