Zaproszenie do udziału w projekcie
Ślady bohaterów (edycja II: 1939 - 1989)

Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej zaprasza uczniów i nauczycieli historii, do udziału w
projekcie „Ślady bohaterów”, realizowanego w ramach programu Muzeum Historii Polski
„Patriotyzm Jutra”.
Istotą projektu jest zaangażowanie 10 grup liderów młodzieżowych do popularyzacji wiedzy o
10 postaciach związanych z regionem, których działalność i dokonania warte są upowszechniania w
celu rozbudzania i pielęgnowania postaw patriotycznych i obywatelskich, budowania związku z
regionem, kształtowania tożsamości narodowej.
Każda z grup wybierze postać, która odegrała ważną rolę na Sądecczyźnie podejmując walkę
o wolność w latach 1939 – 1989, zbierze na jej temat materiały, odwiedzi miejsca związane z jej
działalnością, a następnie przeprowadzi w szkole i Internecie kampanię promującą wiedzę o
wybranym bohaterze. Chcemy pokazać jak wielkim darem jest wolność, którą wywalczyli dla nich ich
przodkowie, którzy często jeszcze obok nich żyją lub żywa jest pamięć o nich.
Podsumowaniem działań wszystkich grup będzie interaktywny e-book (scenariusze zajęć,
notki biograficzne, mapki, zdjęcia, refleksje uczestników projektu, odsyłacze do ciekawych publikacji)
udostępniony w sieci na licencji CC BY.
Najciekawsze i najlepiej
towarzyszącym projektowi.

udokumentowane

działania,

nagrodzone

zostaną

w

konkursie

Więcej informacji (materiały z wcześniejszej edycji, zgłoszenia, harmonogramy) na stronie projektu:
bohaterzy.edumobile.pl
Wszelkich informacji na temat projektu udziela koordynator:
Krzysztof Małota
e-mail: malotak@gmail.com
tel. 510492372

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Załącznik 1
Zgłoszenie do udziału w projekcie
„Ślady bohaterów” (edycja II: 1939 - 1989)
1. Dane szkoły (nazwa, adres): ………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna zespołu projektowego):………………………………………………..
Telefon kontaktowy nauczyciela: …………………………… e-mail: ………………………………………..
3. Dane 5 uczniów wchodzących w skład grupy projektowej:
lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres e-mail

1
2
3
4
5
4. Bohater wybrany przez grupę projektową: ……………………………………………………………..
5. Plan działań:
od 01.05.2017
Działania grup obejmujące: zbieranie informacji o wybranym bohaterze (np.
do 30.11.2017
analiza publikacji, spotkania, wywiady, wyjścia edukacyjne), opracowanie
artykułu i scenariusza zajęć, przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkole
(np. warsztaty, wystawa) i sieci Internet.
30.05.2017
Udział w pierwszych warsztatach
pierwsza połowa
Udział w drugich warsztatach (m.in. omówienie postępów z realizacji działań,
października 2017
analiza opracowywanych scenariuszy, wskazówki do dalszych prac).
do 31.10.2017
Przesłanie przez opiekuna wypracowanych materiałów o wybranym bohaterze.
do 15.11.2017
Przesłanie sprawozdania z realizacji działań.
do 30.11.2017
Ogłoszenie wyników konkursu; publikacja wypracowanych materiałów.
5. Nauczyciel zgłaszając szkołę do udziału w projekcie oświadcza, że:
- uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w projekcie,
- zgodnie z harmonogramem realizował będzie działania projektowe,
- posiada zgodę prawnych opiekunów uczniów wchodzących w skład zespołu projektowego na
ich udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na
potrzeby realizowanych zadań i promocji projektu.
Podpis nauczyciela
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

