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1 sierpnia ruszyła 4. edycja akcji „BohaterON –
włącz historię”

  

  

  

  

  

  

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ruszyła 4. edycja kampanii „BohaterON
– włącz historię”, która realizowana jest przez Fundację SENSORIA i Fundację ROSA.
Instytut Pamięci Narodowej, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, jest partnerem
projektu zaangażowanym w działania edukacyjne prowadzone w ramach kampanii. W tym
roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek został członkiem kapituły
przyznającej nagrodę BohaterON im. Powstańców Warszawskich.

29 lipca 2019 r. odbyła się konferencja prasowa promująca akcję, w której wziął udział dr
Mateusz Marek, naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej Biura Edukacji Narodowej IPN.

Celem kampanii „BohaterON – włącz historię” jest upamiętnienie i uhonorowanie
Powstańców Warszawskich a poprzez ich losy uczenie historii Polski. „BohaterON – włącz
historię” to także aktywna lekcja kształcenia obywatelskiego i bezpośredniego
zaangażowania różnych grup społecznych w oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim.

  „Pamięć – edukacja – pomoc” to słowa - klucze kampanii „BohaterON – włącz historię”,
która w tym roku składa się będzie z 4 obszarów:

– akcji wysyłania samodzielnie przygotowanych kartek lub listów do Powstańców
Warszawskich, która trwa od 1 sierpnia do 2 października 2019 r. W tym roku organizatorzy
nie będą drukować i dystrybuować dedykowanych akcji kartek. Zaoszczędzone w ten
sposób fundusze zostaną przeznaczone na akcje pomocowe Powstańcom Warszawskim;
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– akcji „BohaterON w Twojej szkole”, polegającej na przeprowadzeniu na podstawie
otrzymanych w wersji elektronicznej materiałów edukacyjnych lekcji o  Polskim Państwie
Podziemnym i Powstaniu Warszawskim zakończonej przygotowywaniem listów i kartek do
Powstańców Warszawskich, która trwa od 1 września do 31 października 2019 r.

W ramach akcji „BohaterON w Twojej szkole” przeprowadzone zostanie także seminarium
dla 16 wybranych nauczycieli na temat aktywnych metod uczenia historii a także
umiejętności zarządzania projektami.

–  nagroda  BohaterON im. Powstańców Warszawskich mająca na celu uhonorowanie osób i
instytucji, które w swoich działaniach przyczyniły się do promowania wiedzy o historii Polski
XX wieku i edukacji historycznej w 2018 r. Nagroda przyznawana jest w sześciu
kategoriach: instytucja, firma, organizacja pozarządowa, nauczyciel, dziennikarz, osoba
publiczna. Zgłoszenia do nagrody można przesyłać do 30 sierpnia 2019 r.

 

Więcej informacji o akcji na stronie www.bohateron.pl

 

http://www.bohateron.pl

