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Metoda dramy w edukacji historycznej o
zbrodniach komunistycznych – seminarium dla
nauczycieli – Warszawa, 5 grudnia 2022
Jednym z elementów edukacji historycznej
prowadzonej obecnie w szkołach zbrodnie
komunistyczne. Realizacja tego zagadnienia
na lekcjach historii nie jest jednak łatwa,
tym bardziej, że w ocenie uczniów jest ono
jednym z trudniejszych zagadnień w historii
Polski XX wieku.
Izba Pamięci Strzelecka 8 i Oddział IPN w Warszawie zapraszają nauczycieli,
nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i innych pracowników
placówek oświatowych do udziału w seminarium pt. Metoda dramy w edukacji
historycznej o zbrodniach komunistycznych.
Celem seminarium jest pokazanie zastosowania metody dramy w edukacji o zbrodniach
komunistycznych oraz przybliżenie zasad tworzenia scenariuszy lekcji z jej
wykorzystaniem.
W trakcie seminarium będzie można zwiedzić zabytkowe piwnice w Izbie Pamięci
Strzelecka 8 z zachowanymi w formie nienaruszonej śladami po dawnym areszcie
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.
Uczestnicy będą mogli też obejrzeć dioramę nawiązującą tematyką do zbrodni
komunistycznych w wykonaniu członków Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i
Kultury.
Zgłoszenia: do 1 grudnia 2022 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacji udziela: dr Marta Milewska – marta.milewska@ipn.gov.pl;
STRZELECKA 8 – IZBA PAMIĘCI
05 grudnia 2022 r. (poniedziałek)
PROGRAM:

22 270 15 37

10.00–10.30 – otwarcie seminarium i wprowadzenie w jego tematykę
10.30–11.15 – zwiedzanie Izby Pamięci Strzelecka 8 poświęconej więźniom aresztu
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w latach 1945–1948
11.15–11.30 – przerwa
11.30–13.00 – warsztat I: Jak tworzyć scenariusze lekcji historii z zastosowaniem metody
dramy? – dr Agnieszka Sławińska
13.00–14.00 – przerwa
14.00–15.30 – warsztat II: Czy można zastosować metodę dramy dydaktycznej w edukacji
o zbrodniach komunistycznych ?– dr Wiesława Młynarczyk
15.30–15.45 – przerwa
15.45–16.45 – Przesłuchanie więźnia podejrzanego o działalność w Podziemiu
Niepodległościowym w latach 1945–1955 – diorama w wykonaniu członków Towarzystwa
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
16.45 – zamknięcie seminarium
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