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Ferie z IPN – Gdańsk, luty 2016 (zgłoszenia do 11
lutego)

Event Name Ferie z IPN – Gdańsk, luty 2016 (zgłoszenia do 11 lutego)
Start Date 8th Feb 2016 12:30pm
End Date 29th Feb 2016 12:30pm
Duration 21 days
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Description

„Ferie z IPN”: bezpłatna oferta edukacyjna dla szkół wszystkich szczebli. Specjalna oferta dla maturzystów! 

Miejsce: 
Sala edukacyjno-konferencyjna IPN 
im. A. E. Fieldorfa „Nila” 
GDAŃSK, ALEJA GRUNWALDZKA 216 
(na wysokości przystanku SKM Gdańsk-Zaspa) 
Zgłoszenia: 
Tylko grupy zorganizowane (min. 5 osób) 
Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2016 r. 
Krzysztof Drażba – tel. 58 668 49 07, 784 465 268, krzysztof.drazba@ipn.gov.pl
***
ZAJĘCIA Z GRAMI EDUKACYJNYMI IPN
(uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) 
Edukacyjne gry planszowe pozwalają przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy. Taka forma intelektualnej rozrywki
została doceniona zarówno przez dzieci, jak i dorosłych graczy. Każdą rozgrywkę poprzedza wprowadzenie historyczne oraz
omówienie zasad.
GRAMY 15, 17, 22, 24 lutego, godz. 13.30–15.30
Proponujemy zajęcia z następującymi grami edukacyjnymi:
• 7. W obronie Lwowa
• 111. Alarm dla Warszawy
• 303. Bitwa o Wielką Brytanię 
• Kolejka 
• Pamięć '39
• ZnajZnak
• ZnajZnak – Pamięć
• Polak mały
Więcej informacji na temat gier edukacyjnych IPN na naszej stronie internetowej
***
POKAZY FILMÓW – „Z FILMOTEKI IPN”
(uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) 
Zapraszamy na cykl polskich filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Każdy z sześciu obrazów skupia się na wybranym
zagadnieniu z najnowszych dziejów Polski. Pokazy poprzedzone będą krótkim wprowadzeniem historycznym, a po każdym filmie
przewidziana jest dyskusja.
PROGRAM

16 lutego 2016
Najdłuższy apel
2004, reż. Michał Bukojemski (24 min.)
Pierwszy odcinek dokumentalnego cyklu Z kroniki Auschwitz, relacjonujący wydarzenia po ucieczce Tadeusza Wiejowskiego z
obozu koncentracyjnego Auschwitz 6 lipca 1940 r.

Orkiestra
2004, reż. Michał Bukojemski (26 min.)
Drugi odcinek cyklu Z kroniki Auschwitz, w którym byli więźniowie opowiadają o orkiestrze obozowej w KL Auschwitz.

19 lutego 2016
PAST-a 1944
2008, reż. Marek Widarski (22 min.)
Relacja Zbigniewa Dębskiego „Prawdzica” ze zdobycia przez powstańców budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y) w
Warszawie 20 sierpnia 1944 r.

Byłem w Gestapo
2015, reż. Leszek Staroń, Jerzy Oleszkowicz (28 min.)
Fabularyzowany dokument opowiadający historię Rudolfa Probsta, który z rozkazu AK został tłumaczem w siedzibie Gestapo w
Sanoku.

23 lutego 2016
Polskie Państwo Podziemne
2002, reż. Andrzej Sapija (62 min.)
Dokument o funkcjonowaniu i strukturach Polskiego Państwa Podziemnego opracowany na podstawie relacji uczestników wydarzeń
oraz opinii historyków polskich, niemieckich i brytyjskich.

26 lutego 2016
Epitafium 169. Rzecz o Adamie Dedio „Adrianie”
2007, reż. Iwona Bartólewska i Janusz Marszalec (51 min.)
Zrealizowany na zlecenie IPN fabularyzowany dokument, przedstawiający losy Adama Dedio „Adriana”, żołnierza Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, straconego w 1947 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku.
***
Maturzyści! Specjalnie dla Was
POWTÓRKA Z HISTORII NAJNOWSZEJ
Nie jesteście pewni swojej wiedzy przed maturą?
Nie zaczęliście jeszcze się uczyć?
To jest ostatni moment!
Na zajęciach powtórzycie wybrane zagadnienia historii Polski 1939–1989
oraz uzupełnicie ewentualne braki w wiedzy
Zajęcia składają się z następujących części:
• wprowadzenia historycznego, najczęściej w formie prelekcji i z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 
• części warsztatowej, polegającej na analizie wybranych źródeł historycznych i wykonaniu na ich podstawie zadań,
• przedstawienia oraz podsumowania wyników pracy.
PROGRAM
I tydzień ferii:
15 lutego, godz. 10.30–12.00 – Zbrodnia w Piaśnicy jako przykład polityki hitlerowskich Niemiec wobec okupowanych ziem polskich
17 lutego, godz. 10.30–12.00 – Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1963
18 lutego, godz. 13.30–15.00 – W walce o suwerenną Polskę – sytuacja polityczno-społeczna Polski w okresie sfałszowanego
referendum z 30 czerwca 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego

II tydzień ferii:
22 lutego, godz. 10.30–12.00 – Grudzień`70
24 lutego, godz. 10.30–12.00 – Fenomen „Solidarności”
25 lutego, godz. 13.30–15.00 – Kościół w PRL

mailto:krzysztof.drazba@ipn.gov.pl
https://gdansk.ipn.gov.pl/www.pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry


PLIKI DO POBRANIA

Oferta edukacyjna (pdf, 777.84 KB)
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