
PROGRAM DLA OPIEKUNÓW LOKALNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 

W RAMACH AKADEMII WITOLDA PILECKIEGO 2021 

 

Program dla opiekunów lokalnych stanowi element projektu „Akademia Witolda Pileckiego” 

organizowanego przez Instytut Pileckiego i realizowany jest w okresie 15.07.2021 – 

30.06.2022. Udział w programie jest bezpłatny. Po zrealizowaniu całego programu uczestnicy 

otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w programie i jego poszczególnych 

elementach. Instytut Pileckiego zastrzega, iż program szkolenia może ulec zmianie.  

 

SZKOLENIA I SEMINARIA: 

 

Program szkoleń i seminariów realizowany jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.  

1. Szkolenie online z realizacji projektu w ramach Akademii Witolda Pileckiego – połowa 

lipca 2021 

2.  Szkolenie online z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmów Instytutu Pileckiego – 

połowa września 2021 

3. Szkolenie online z realizacji warsztatów Instytutu Pileckiego – koniec września 2021  

4.  Szkolenie online z wykorzystania baz i materiałów Instytutu Pileckiego – połowa 

października 2021  

5.  Szkolenie online z realizacji historycznych gier miejskich – listopad 2021  

6. Seminarium online na temat „Wyzwoliciele i wyzwoleni. Różne perspektywy w edukacji 

historycznej” -  pierwszy kwartał 2022 

7. Dwudniowe szkolenie w Warszawie  podczas zjazdu podsumowania Akademii Witolda 

Pileckiego - pierwszy kwartał 2022  

8. Seminarium online o głównych trendach w nauczaniu  o II wojnie światowej – drugi 

kwartał 2022  

9. Dwudniowy szkolenie wyjazdowe w siedzibie Instytutu Pileckiego w Berlinie i 

zakończenie programu – drugi kwartał 2022  

 

INNE ELEMENTY PROGRAMU: 

1.  Udzielenie pisemnej rekomendacji zespołowi uczniów kandydujących do Akademii 

Witolda Pileckiego 2021 

2. Wspieranie i pomoc zespołowi uczniów przy realizacji projektu w ramach Akademii 

Witolda Pileckiego 2021 oraz wsparcie współpracy między reprezentowaną przez siebie 

instytucją a Instytutem Pileckiego 



3.  Przeprowadzenie trzech zajęć lub aktywności w wybranej szkole lub instytucji z spośród 

poniższych w roku szkolnym 2021/2022:  

3.1.  Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Zawołani po imieniu”  

3.2.  Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Przepustka do życia”  

3.3 Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Różne oblicza Witolda Pileckiego”  

3.4 Warsztaty dla uczniów szkół średnich „Solidarność czyli jak się dogadać?”  

3.5. Zajęcia z wykorzystaniem filmu „A więc wojna!” 

3.6. Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Nazajutrz” 

3.7. Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Wojna oczami dzieci” 

3.8. Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Trzy ćwierci do śmieci – ostatnia deportacja” 

3.9. Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Czas zagłady” 

3.10 Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Ku Zagładzie”  

3.11 Zajęcia z wykorzystaniem filmu „Dno piekła” 

3.12 Zajęcia z wykorzystaniem filmu „El Greco” 

3.13. Zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnej gry decyzyjnej „Dylematy powojnia”  

3.14. Zajęcia z wykorzystaniem publikacji edukacyjnej „Rafał Lemkin. Z bliska.”  

 

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT: 

 

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymają dostęp do wydanych przez Instytutu Pileckiego 

materiałów edukacyjnych: „Rafał Lemkin. Z bliska”, „Dylematy powojnia”, „Konspiracja”,  

Uczestnicy programu otrzymają dodatkowe punkty w przypadku rekrutacji do innych 

programów skierowanych dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury i bibliotek itd. 

organizowanych przez Instytut Pileckiego, zgodnie z odpowiednimi regulaminami rekrutacji.   

Kontakt: akademia@instytutpileckiego.pl  
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