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Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń IPN i MEN –
Gdańsk, 8 października 2018
Uroczystość stanowiła podsumowanie pierwszej części cyklu
szkoleniowego dla nauczycieli „O niepodległość i granice”.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku odbyło się spotkanie
podsumowujące ubiegłoroczny blok szkoleniowy dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość
Polski do listopada 1918”. Stanowił on pierwszą częścią dwuletniego cyklu seminaryjnego
„O niepodległość i granice” przygotowanego przez IPN pod honorowym patronatem
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Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Drażba, Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN
Gdańsk.

– Dziękuję za wysiłek, który włożyliście państwo w to
szkolenie, a także zajęcia jakie poprowadziliście w swoich
szkołach na jego podstawie. Jesteście grupą pedagogów
najlepszych z najlepszych – podkreślił zachęcając do
nieustannego korzystania z oferty edukacyjnej IPN.

Następnie do pedagogów zwróciła się dr Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty.

– Niezwykle ważne i potrzebne szkolenie organizowane
przez IPN wpisuje się w reformę edukacji. Każdy nauczyciel
jest zobligowany do dokształcania się i doskonalenia
warsztatu pracy. To z kolei przekłada się bezpośrednio na
każdego ucznia. Za podjęty trud i wysiłek wam bardzo
dziękuję – mówiła.  

Po przemówieniach wręczone zostały certyfikaty poświadczające uczestnictwo w pierwszej
części cyklu szkoleniowego następującym nauczycielom: 

Lucyna Konkol, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach;

Łukasz Męczykowski, Szkoła Podstawowa "Lingwista" w Gdańsku;

Jolanta Rodewald, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie.

Zaświadczenia MEN i IPN trafiły z kolei do 19 pedagogów:  

Anna Bracik, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku;

Piotr Dulek, XV LO w Gdańsku;

Aleksandra Golik, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie;

Tomasz Groch, Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku;

Joanna Knopik, Zespół Szkół w Lipuszu;

Marek Krauza, Szkoła Podstawowa w Leźnie;



Marzena Kruczek, Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdańsku;

Sławomir Kuśmierczuk, Szkoła Podstawowa w Czarnem;

Tadeusz Lech, Szkoła Podstawowa w Pobłociu;

Danuta Miotke, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie;

Wioleta Niesiołowska, Akademickie LO dla Młodzieży w Gdańsku, Akademicka
Szkoła Podstawowa Magellanum w Gdańsku;

Joanna Pawlukowicz, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu;

Andrzej Piaszczyński, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w
Gdańsku;

Anna Stalke, Zespół Szkół w Lipuszu;

Agnieszka Szczepańska, Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku;

Mariola Treder, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku;

Beata Wasiak, Gimnazjum nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku;

Katarzyna Wencel, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gdańsku;

Marcelina Zadrejkowska, Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku. 

Wszystkim wyróżnionym pedagogom serdecznie gratulujemy.

Pierwsza odsłona projektu organizowana przez IPN Gdańsk zakończyła się w czerwcu br.
Objęła cztery szkolenia, w których uczestniczyło 101 nauczycieli reprezentujących placówki
oświatowe z 30 miejscowości.

Projekt seminariów dla nauczycieli wpisuje się w obchody 100. Rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

– Kolejna edycja szkoleń przewidziana na rok szkoły 2018/2019 nosi nazwę „Budowa
struktur państwa i wojny o granie Rzeczypospolitej (1918-1923), będzie zatem kontynuacją
zagadnień podjętych w ubiegłym roku szkolny – wyjaśnia Bartosz Januszewski z Biura
Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, koordynator szkoleń dla nauczycieli.


