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Oferta edukacyjna Delegatury IPN w Olsztynie
2017/2018

Olsztyńska  Delegatura  Instytutu  Pamięci
Narodowej  od  początku  swego  istnienia
wspiera  wszelkie  działania  edukacyjne  i
popularyzujące  historię  najnowszą.  W
nowym roku  szkolnym 2017/2018  również
będziemy z Państwem i dla Państwa, czego
dowodem  jest  prezentowana  oferta
edukacy jna  p rzygotowana  p rzez
pracowników Delegatury. Nasze propozycje
to nie tylko bezpłatne wykłady tematyczne i
okolicznościowe  przeprowadzane  m.in.  w
państwa placówkach,  to  nie  tylko  lekcje  i
warsztaty archiwalne organizowane w naszej
Delegaturze,  czy  też  prezentacje  wystaw
przygotowanych  przez  pracowników
Instytutu,  ale  to  także  warsztaty  dla
nauczycieli, tematyczne bloki lekcji historii,
turnieje  historycznych  gier  planszowych,
konkursy  historyczne,  rajdy  terenowe,
olsztyńska  "Debata  oksfordzka  IPN"  oraz
wiele innych nowych propozycji,  o których
więcej dowiedzą się Państwo z lektury naszej
oferty, bądź bezpośrednio kontaktując się z
edukatorami olsztyńskiej Delegatury IPN.

„Tylko prawda jest ciekawa...” dlatego też szczerze zachęcam nauczycieli do korzystania z
naszych propozycji i do rozbudzenia w młodzieży szkolnej pasji historycznych. My w tym
dziele  Państwu  pomożemy  najlepiej  jak  potrafimy.  Żadnej  szkoły  lub  innej  placówki
oświatowej zgłaszających się do nas z prośbą o edukacyjne wsparcie nie pozostawiliśmy
bez pomocy i tego nie uczynimy. Wie o tym każdy, kto zdecydował się sięgnąć po nasze
dotychczasowe oferty. W ukazywaniu młodym pokoleniom prawdy historycznej, poruszaniu
niekiedy  ciężkich  i  bolesnych  tematów  odnoszących  się  do  naszych  dziejów,  My,  tj.
edukatorzy oraz pracownicy naukowi olsztyńskiego IPN jesteśmy dla Państwa. Bez Was
nauczycieli  nasze możliwości  dotarcia  z  przekazem historycznym do młodych ludzi  są
znacznie ograniczone.  Z drugiej  strony z nami Państwa praca i  wysiłki  będą znacznie
ułatwione.  Razem  możemy  osiągnąć  zdecydowanie  więcej.  Dlatego  też  raz  jeszcze

DelegaturDelegatur
a IPN wa IPN w

OlsztynieOlsztynie

https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-88195.png


wszystkie  szkoły,  muzea,  stowarzyszenia,  a  przede  wszystkim  nauczycieli,  którzy
dotychczas współpracowali z Nami zachęcam do kontynuacji tych działań, a tych którzy
jeszcze nie mieli  sposobności skorzystania z oferty edukacyjnej olsztyńskiego Instytutu
Pamięci Narodowej zapraszam - bo po prostu warto.

 

 

Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie

dr Karol Sacewicz
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