
Edukacja IPN
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/program-polonijny/polonijne-spotkania-z-h/147065,XV-Polonijne-spotk
ania-z-historia-najnowsza.html
2023-05-22, 17:39

XV Polonijne spotkania z historią najnowszą
W dniach 13–18 lipca 2021 r. odbywa się piętnasta edycja konferencji dla
nauczycieli „Polonijne spotkania z historią najnowszą”, organizowana przez
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

W konferencji, która już drugi rok odbywa się w całości online, bierze udział ponad 50 uczestników z
12 państw: Belgii, Brazylii, Estonii, Francji, Irlandii, Kanady, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Ukrainy, Włoch.

Podczas  spotkania inauguracyjnego naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji
Narodowej dr Mateusz Marek powitał gości i przedstawił najważniejsze działania edukacyjne IPN w
2020 i 2021 roku. Jednym z największych osiągnięć BEN w tym roku było uruchomienie portalu
edukacyjnego opowiedziane.pl będącego posumowaniem 20-letniej pracy IPN nad notacjami ze
świadkami historii. Konrad Starczewski naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych
 przedstawił możliwości edukacyjnego wykorzystania zasobu notacji na nowym portalu.

Nowe środki i metody działania muszą odpowiadać coraz to bardziej zmieniającym się warunkom. W
tym roku BEN skierował kilka działań do całej Polonii na świecie m.in.:

- projekty edukacyjne  Wołyń 1943 Pamiętamy i Historia w Wielkim Formacie,

- turnieje gier planszowych „Miś Wojtek” i „Niepodległa”

- „230 lat Konstytucji 3 Maja. Pamięć i tradycja w niepodległej Polsce”, konkurs dla nauczycieli

- Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”, dla uczniów
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Wiele miejsca poświęcono wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem edukacji w trudnych
warunkach epidemii.

Dr Mateusz Marek zaprezentował publikacje, które niedawno IPN przygotował, a które doskonale
sprawdzać się mogą w szkołach polonijnych na całym świecie. Do materiałów tych należą m.in: teki i
materiały edukacyjne Polskie drogi do niepodległości 1914–1918, Kształtowanie granic II
Rzeczpospolitej, portal edukacyjny gigancinauki.pl oraz infografiki o Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie, polskich miesiącach i cykl poświęcony II Rzeczpospolitej.
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Tematem pierwszego dnia  konferencji były: Powstania Śląskie i Traktat ryski 1921 r., jego
postanowienia i konsekwencje. Swoją opinią i  spostrzeżeniami na temat zakończenia wojny polsko-
bolszewickiej podzielili się szczególnie uczestnicy polonijnych spotkań z Estonii, Ukrainy i Rosji.

W 100. rocznicę zawarcia traktatu IPN przygotował dwie wystawy: plenerową "Gorzki Pokój. Traktat
ryski 1921” oraz elementarną przetłumaczoną na 5 języków „Traktat ryski 1921”.

Uczestnicy poznali także postać Grażyny Lipińskiej nauczycielki i żołnierza AK której życiorys może
być inspiracją do niejednego filmu.
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W kolejnych dniach uczestnicy poznawali najnowsze materiały edukacyjne i działania IPN związane z
Polskimi Siłami Zbrojnymi podczas II wojny światowej oraz historię żołnierzy podziemia
niepodległościowego.
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Warsztaty i zajęcia o dziejach kamienic na ul. Strzeleckiej 8 przeprowadziła dr Marta Milewska. W
skupieniu nauczyciele odszyfrowywali kolejne inskrypcje z piwnic dawnej katowni NKWD.

W niedziele 18 lipca 2021 r. zakończyły się jubileuszowe XV Polonijne spotkania z historią najnowszą
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