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Kolejna edycja Turnieju Debat Historycznych

Białostocki Oddział IPN oraz
Delegatura IPN w Olsztynie serdecznie
zaprasza uczniów szkół
ponadpodstawowych do udziału w
kolejnej edycji Turnieju Debat
Historycznych. Ogólnopolski Turniej
Debat Historycznych to projekt
edukacyjny wykorzystujący formę
debaty oksfordzkiej w edukacji
historycznej. Uczniowie szkół średnich
poszerzają i pogłębiają wiedzę
historyczną na temat ważnych
problemów związanych z historią Polski
XX wieku.  

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli z województwa podlaskiego
prosimy o zgłaszanie szkół w terminie do 1 marca 2022 r. na adres
regionalnego koordynatora projektu: Karolina Dobek
karolina.dobek@ipn.gov.pl, tel. (85) 664 57 87.  Uczniów i nauczycieli z
województwa warmińsko-mazurskiego prosimy o zgłaszanie szkół w
terminie do 1 marca 2022 r. na adres regionalnego koordynatora
projektu: Dawid Zagził, dawid.zagzil@ipn.gov.pl, tel. (89) 521 48 14

Regionalny Turniej Debat Historycznych odbędzie się w kwietniu 2022 r.,
a poprzedzony będzie warsztatami z wystąpień publicznych, które odbędą
się w marcu 2022 r. oraz wykładami historyków IPN (również marzec
2022 r.). Zwycięzca turnieju regionalnego będzie reprezentował woj.
podlaskie w czerwcu 2022 r. na ogólnopolskim turnieju finałowym.

TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH – informacje w pigułce:

forma: on-line

termin rozgrywek: kwiecień 2022 r.

system rywalizacji: faza grupowa + finał regionalny (zwycięska drużyna
awansuje do finału ogólnopolskiego)
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Harmonogram Turnieju

rekrutacja – do 1 marca 2022 r.

warsztaty z wystąpień publicznych, wykłady merytoryczne: marzec 2022
r.

turniejowe debaty – kwiecień 2022 r.

finał ogólnopolski – czerwiec 2022 r.

Kontakt

Koordynator regionalny województwo podlaskie: Karolina Dobek (OBEN
IPN w Białymstoku), tel. (85) 664 57 87, e-mail:
karolina.dobek@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny województwo warmińsko-mazurskie:
Dawid Zagził (Delegatura IPN w Olsztynie), tel. (89) 521 48 14, e-
mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl

Koordynator centralny: dr Grzegorz Łeszczyński, e-mail:
grzegorz.leszczynski.ben@ipn.gov.pl

Regulamin wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się na stronie internetowej:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/turniej-debat-historycz
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