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REGULAMIN SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BOHATERON 2022 

(z dnia 31.08.2022 r.) 
 

 
I. O kampanii 
 
Seminarium dla nauczycieli to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - 
włącz historię! (zwany dalej Kampanią).  
 
Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania 
Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX 
wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców 
Warszawskich ponad 1 250 00 kartek i listów z życzeniami. W 2022 r. tradycyjne pocztówki z życzeniami 
oraz kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl 
– nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. 
 
Ponadto od 2019 corocznie przyznawane są Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa  
im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności. Nagradzane są osoby  
i instytucje, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 
1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania 
w życie wartości jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy. 
 
Od 2016 roku w działania edukacyjne zaangażowało się ponad 7 000 przedszkoli, szkół, instytucji  
i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 500 000 uczniów z Polski oraz polskich szkół zagranicą wzięło 
udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej, a blisko 500 nauczycieli 
uczestniczyło w warsztatach i seminariach.  
 
Dotychczasowe działania to także ponad 1,5 mln zł przeznaczonych na pomoc bezpośrednią - 
finansową i rzeczową – dla kombatantów i ich najbliższych. 
 
II. O seminarium 
 
Seminarium dla nauczycieli BohaterON 2022 (zwane dalej Seminarium) to bezpłatne, czterodniowe 
spotkanie dla nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach 
kształcenia (szkoła podstawowa – I grupa, ponadpodstawowa – II grupa). 
 
Seminarium zostało podzielone na część stacjonarną dotyczącą metod nowoczesnego i aktywnego 
nauczania o historii Powstania Warszawskiego, historii mówionej i pracy z wykorzystaniem źródeł 
historycznych oraz część terenową, w ramach której nauczyciele wraz z ekspertem odwiedzą miejsca 
pamięci związane z tematem.  
 
Podstawą do zgłoszenia udziału w Seminarium jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. 
Na podstawie udzielonych w nim informacji, m.in. na temat wcześniejszego zaangażowania  
w promocję historii Polski XX wieku, organizatorzy wybiorą 40 osób, które będą uczestniczyć  
w szkoleniu.  
 
III. Organizatorzy  
 
Organizatorami Projektu są:   
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Fundacja Rosa z siedzibą przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, adres korespondencyjny:  

ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem  0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129 

i 
 
Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana 
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 
361879567 
 
oraz 
 
Fundacja Pokolenia Kolumbów z siedzibą przy ul. Krzyckiej 86g/4, 53-020 Wrocław, zarejestrowana 

w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786, NIP: 8992873266. 

W dalszej części regulaminu zwani Organizatorami. 
 
IV. Patroni i partnerzy  
 
Kampania BohaterON - włącz historię! realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 
 
Partnerem Seminarium jest Instytut Pamięci Narodowej. 
 
Seminarium dla nauczycieli współfinansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej ”. 

V. Uczestnicy  
 
Seminarium skierowane jest do nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz instytucji kulturalno-edukacyjnych pracujących z uczniami na poziomie starszych klas szkoły 
podstawowej (klasy 6-8) – I grupa oraz ponadpodstawowym  – II grupa (dalej zwani Nauczycielami) . 
 
VI. Cel  
 
Zadaniem Seminarium jest urozmaicenie oferty edukacyjnej poprzez zaprezentowanie nauczycielom 
atrakcyjnych dla uczniów metod edukacji pozaformalnej oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania 
podczas lekcji. Ponadto podniesienie kompetencji oraz wzbogacenie  i urozmaicenie warsztatu pracy 
nauczycieli i edukatorów z zakresu nauczania o Powstaniu Warszawskim. 
 
VII. Procedura ubiegania się o udział  
 
1. Rekrutacja do udziału w Seminarium trwa od 1 września do 10 września 2022 r.  
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2. Zgłoszenia do udziału w Seminarium dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego: https://forms.gle/SadQpD8iHXGP2ePM6. 
W formularzu – oprócz danych kontaktowych – należy opisać dotychczasowe zaangażowanie 
nauczyciela w działania/projekty promujące historię Polski XX wieku wychodzące poza podstawę 
programową. 
3. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy wybiorą 40 osób (2 grupy), które wezmą udział  
w Seminarium. Kluczowym elementem oceny zgłoszeń będzie opis podjętych wcześniej działań 
dotyczących promocji historii Polski XX wieku. O zakwalifikowaniu się do udziału  
w szkoleniu nauczyciele zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki zostaną 
również opublikowane na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl. 
4. Planowany termin realizacji seminarium to 6-9 października 2022 r. Szkolenie potrwa 4 dni 
i odbędzie się w Warszawie.  
 
VIII. Obowiązki organizatorów 
 
1. Organizatorzy zobowiązują się do zorganizowania i przeprowadzenia 4-dniowego seminarium dla 40 
wybranych nauczycieli.  
2. Na podany w deklaracji zgłoszeniowej adres e-mail Organizatorzy – w zależności od wyniku rekrutacji 
– wyślą podziękowanie za udział w rekrutacji lub potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium 
edukacyjne dla nauczycieli wraz z informacją o terminie i miejscu spotkania. Informacje o terminie  
i miejscu seminarium zostaną również umieszczone na stronie internetowej 
www.bohateronwtwojejszkole.pl. 
3. Organizatorzy zapewnią uczestnikom seminarium nocleg i wyżywienie oraz bilety wstępu do 
zwiedzanych miejsc.  
4. Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. 
 
IX. Obowiązki uczestników 
 
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
2. Obowiązkiem nauczyciela zgłaszającego się do udziału w Seminarium jest zapoznanie się 
z Regulaminem. 
3. Uczestnicy Seminarium są zobowiązani do samodzielnego dotarcia na miejsce spotkania. 
Organizatorzy nie zwracają poniesionych na ten cel kosztów. 
 
X. Nagrody dla uczestników 
 
Każdy uczestnik Seminarium otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa oraz pakiet materiałów 
edukacyjnych wykorzystywanych podczas szkolenia. 
 
XI. Kontakt z Organizatorem 
 
Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać telefonicznie bądź mailowo: Katarzyna Kaźmierczak tel. 
+48 531 236 309 e-mail: katarzyna@bohateron.pl.  
 
XII. Termin realizacji akcji 
 
1. VII edycja kampanii BohaterON - włącz historię! trwa od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.  
2.  Zgłoszenia do udziału w Seminarium - 1-10 września 2022 r. 
3.  Seminarium dla nauczycieli -  6-9 października 2022 r. 
 
XIII. Zakończenie projektu  
 

https://forms.gle/SadQpD8iHXGP2ePM6
http://www.bohateronwtwojejszkole.pl/
http://www.bohateronwtwojejszkole.pl/
mailto:katarzyna@bohateron.pl
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Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia realizacji Kampanii przed upływem terminu 
wskazanego w poprzednim punkcie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji 
Projektu, informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl 
oraz na profilu kampanii w serwisie społecznościowym Facebook (@BohaterON). 
 
XIV. Zmiana regulaminu  
 
Zmiana Regulaminu jest dokonywana przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie 
internetowej www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

http://www.bohateronwtwojejszkole.pl/
http://www.bohateronwtwojejszkole.pl/

