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BLOK HISTORYCZNO – OBYWATELSKI
Polska droga do demokracji, osiągnięcia 25 lat wolności oraz
aktualne zagrożenia dla demokracji i pokoju na świecie.
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Lekcja, poprzedzona informacją o Instytucie Pamięci Narodowej /IPN/,
na temat: "Co kryją archiwa IPN?" (listopad 2014).
W 33 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego: Życie codzienne w PRL-u gra w „KOLEJKĘ”, grę planszową oprac. przez IPN (grudzieo 2014).
Ferie z IPN, wykłady i warsztaty na temat: Transformacja polityczna,
gospodarcza i społeczna w Polsce po 1989. Problem budowania
społeczeostwa obywatelskiego na bazie homo sovieticus (styczeo 2015).
Wykład : "Grudniowy wstał świt...... - stan wojenny w Polsce" (marzec
2015).
Wykład: "W samo południe" - wybory 4 czerwca 1989 (kwiecieo 2015).
Wykłady pracowników naukowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Białymstoku na temat współczesnych zagrożeo dla
demokracji i pokoju. Czy Polska jest bezpieczna? Jak pracowad na rzecz
ogólnego bezpieczeostwa?

_______________________________________

___

Harmonogram wydarzeń
edukacyjnych w ramach

AKADEMII HUMANISTY
2014/15
BLOK POLONISTYCZNY
Spotkania z teatrem i literaturą
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Warsztaty teatralne, spotkania w cyklu co dwa tygodnie, zajęcia z
kultury żywego słowa.
Warsztaty z zakresu autoprezentacji, oswajanie stresu, wystąpienia
publiczne- ferie zimowe.
Warsztaty sceniczne i teatralne we współpracy z pracownikiem
instruktorem Suwalskiego Ośrodka Kultury ( p. Mirosława Krymska).
Udział w warsztatach i wykładach w Międzynarodowym Centrum
Dialogu w Krasnogrudzie.
Realizacja spektaklu (sztuka Wiliama Szekspira) w wersji dwujęzycznejjęzyk polski i język angielski-odegranie sztuki przed społecznością
szkolną i zaproszonymi gośdmi w kwietniu 2015r.
Literackie inspiracje – projekt dotyczący Literackiej Nagrody Nobla
(warsztaty recenzji książek, przygotowanie galerii plakatów promujących
nagrodzone książki, prezentacja rezultatów pracy dla całej społeczności
szkolnej).

Podsumowaniem innowacji będzie dwudniowa wycieczka do Gdaoska.
W programie: warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności, zwiedzanie
starówki oraz spektakl w Gdaoskim Teatrze Szekspirowskim.

