
Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Projektów Edukacyjnych, od wielu lat 
prowadzącego różne formy działań mających na celu edukację 
tożsamościową, chciałbym serdecznie podziękować za włącze-
nie się w realizację lekcji multimedialnej o Powstaniu Wielkopol-
skim. Dzięki współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległo-
ści, Muzeum Narodowym w Poznaniu, a także Kuratorami Oświaty 
– Wielkopolskim i Zachodniopomorskim przy wsparciu Funda-
cji ENEA mogliśmy dla Państwa szkół  przygotować materiały 
umożliwiające przeprowadzenie interesujących zajęć.

Pendrive w załączonym pakiecie zawiera komplet materia-
łów edukacyjnych, w formie cyfrowej, niezbędnych do realiza-
cji projektu. Materiały, które Wam przekazujemy to film eduka-
cyjny w jakości HDTV (i jego zwiastun), a także prezentacja i quiz 
– uwzględnione w proponowanych scenariuszach lekcyjnych 
oraz zeszyt dydaktyczny opracowany przez Pana Andrzeja Sur-
dyka z wielkopolskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wraz 
z przykładowym testem sprawdzającym. Dodatkowo do pakie-
tu dołączyliśmy mini podręcznik i znaczek, który otrzyma każdy 
z uczniów biorących udział w lekcji, a także mały katalog naszych 
lekcji multimedialnych, do korzystania z których zachęcamy.

Po konferencji otrzymacie Państwo komplet materiałów po-
trzebnych do przeprowadzenia zajęć w dwóch klasach. 
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W skład zestawu materiałów edukacyjnych, którego dystrybucją 
zajmuje się Kuratorium, wchodzą następujące elementy:

• wystawa wielkoformatowa (8 plansz).  
• mini podręcznika dla ucznia (60 egz.),
• testy sprawdzające (60 egz.), 
• znaczki dla uczniów (60 szt.) 

Na początku września rozpocznie się konkurs związany z na-
szą lekcją, a materiały na jego temat pod koniec sierpnia zosta-
ną wysłane do Waszych szkół. Aktualne informacje o konkursie 
będą dostępne na stronie: www.1918pamietamy.enea.pl. Mamy 
nadzieję, że wśród laureatów, na których czekać będą atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez Fundację ENEA, będą także 
Wasi uczniowie.

I już na zakończenie, każdy nauczyciel biorący udział w projekcie 
może uzyskać Certyfikat Edukacyjny – czyli potwierdzenie wzię-
cia udziału w Konferencji i Warsztatach Metodycznych oraz pro-
jekcie edukacyjnym pod patronatem Kuratorium. Szczegóły znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie internetowej – www.tpe.org.pl 
- w zakładce projektu.

Z poważaniem

Paweł Zarzycki

Prezes Zarządu
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