Regulamin
AKADEMIA LETNIA. DOBRY NAUCZYCIEL - LEPSZY UCZEŃ
edycja VII – 2018 r.
Projekt pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń

wchodzi w zakres działalności

statutowej Fundacji Centrum Solidarności. Ma charakter kulturalno-oświatowy. Jego celem jest
wzbogacenie wiedzy z zakresu historii, literatury, WOS i WOK w oparciu o szeroki wachlarz
różnorodnych materiałów źródłowych.
Adresaci projektu
1. Akademia Letnia to projekt adresowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych
uczących w szkołach średnich - liceach ogólnokształcących i technikach, w szczególności
historii i wiedzy o społeczeństwie.
2.

Projekt ma charakter interdyscyplinarnego kursu. Jego głównym celem jest podnoszenie
kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania historii lat 1956 - 1990 poprzez:
- ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki
wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,
- wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,
- prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,
- promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem
Kulturowym i historycznym. Ważnym elementem warsztatów jest też zwrócenie uwagi
nauczyciela na czynniki wspomagające pracę nauczyciela i dobrą relację na linii: nauczyciel uczeń.

Informacje o projekcie
1. Program Akademii Letniej składa się z całodniowych zajęć, ujętych w bloki tematyczne i ramy
czasowe lat 1956-1990.

Bloki tematyczne:
- Państwo totalitarne,
- Życie codzienne PRL,
- Opór antykomunistyczny,
- Rola Kościoła w historii Polski
- Emigracja i Kultura Niezależna,
- Nauczanie w przestrzeni miejskiej.

2. Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu:
historii, filmu, literatury, sztuk wizualnych, etyki, piosenki, autoprezentacji, dykcji i impostacji,
psychologii, historii sztuki, spotkań ze świadkami historii.
Integralnym elementem Akademii Letniej jest całodniowa wycieczka historyczna po Gdańsku,
jako przykład interdyscyplinarnej metody aktywizującej.
3. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem - Organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian.
4. Wykłady i warsztaty prowadzą wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele zaproszeni
przez Fundację Centrum Solidarności do współpracy przy projekcie.
Termin i miejsce realizacji projektu
01-08.07.2018 r. Gdańsk
Miejsce zakwaterowania: hotel Dal (Gdańsk ul. Czarny Dwór 4).
Miejsce realizacji zajęć: Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk Plac Solidarności 1) oraz
historyczny budynek BHP (Gdańsk ul. Popiełuszki 6)

Warunki uczestnictwa
1. Pobranie ze strony FCS formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go w formie scanu
(z odręcznym podpisem) na adres e-mail Organizatora, w terminie do dnia 15 maja 2018 roku.

2. Na podstawie informacji zamieszczonej w formularzu dokonany zostanie wybór (przez zespół
Fundacji) 20 osób, biorących udział w projekcie.
UWAGA: Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do
projektu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje zespół Fundacji Centrum
Solidarności.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia
rekrutacji we wcześniejszym terminie.
4. Uczestnik projektu, po otrzymaniu maila potwierdzającego jego uczestnictwo w projekcie,
zobowiązany jest uiścić opłatę wpisową w wysokości 180,00 zł na konto Organizatora, jak
również pokryć koszty dojazdu do/z Gdańska oraz biletów komunikacji miejskiej podczas
projektu.
5. Organizator projektu nieodpłatnie zapewnia uczestnikom:
- 7 noclegów w hotelu,
- wyżywienie zgodnie z harmonogramem.
- realizację zajęć w grupie ok. 20 os., w blokach tematycznych zgodnie z harmonogramem,
- materiały i pomoce dydaktyczne,
- obsługę i opiekę przewodnicką.
6. Po zakończeniu projektu uczestnicy, otrzymają potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez
Fundację Centrum Solidarności.
UWAGA: Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu projektu jest:
- udział we wszystkich zajęciach,
- przesłanie przygotowanego (w oparciu o wykłady i warsztaty Akademii Letniej) konspektu,
na podstawie którego zostały przeprowadzone zajęcia lekcyjne dla młodzieży.

Wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej
Organizatora FCS lub bezpośrednio u koordynatora projektu - Dorota Karolewska tel. (58) 308 42 80
lub e-mail d.karolewska@fcs.org.pl

