
Nauka historii 
n i e  m u s i  b y ć  n u d n a !

Jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły? Weź udział w naszym plebiscycie, zbieraj środki na rozwój 
Twojej placówki i wygraj dla uczniów organizację spotkania ze świadkiem historii!

SPOSÓB NA SKUTECZNE NAUCZANIE HISTORII

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że młodzi ludzie chętnie poznają historię Polski, o ile jest 
ona przedstawiona w atrakcyjny i angażujący sposób. 

LLekcja historii to już nie tylko „suche” podręcznikowe fakty, ale także niestandardowe metody nauczania: 
„latające plakaty”, pudełka inspiracji, oś czasu, filmy i wywiady, a przede wszystkim… spotkania z ludźmi, 
którzy byli świadkami wydarzeń dotąd znanych uczniom jedynie z książek. 

Co uczniowie sądzą o patriotyzmie i nauce historii? Poznaj wyniki badań, które przeprowadziliśmy 
wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej! 

SPRAWDŹ

https://bohateron.pl/edukacja/nasze-badania/


Realizując od ponad trzech lat kampanię BohaterON – włącz historię!, otrzymaliśmy setki zapytań od 
nauczycieli z całej Polski o możliwość organizacji spotkań dzieci i młodzieży z uczestnikami Powstania 
Warszawskiego. To właśnie dzięki nim uczniowie mogą utrwalić wiedzę zdobytą podczas lekcji oraz 
lepiej zrozumieć motywacje ludzi żyjących w czasach II wojny światowej.

Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, a jednocześnie zaproponować nową formę pozyskania 
środków na rozwój Państwa szkoły oraz podniesienie jakości kształcenia, przeprowadzamy plebiscyt, 
w którym nagrodą jest „żywa lekcja historii” – spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

DDołącz do naszej akcji i daj Twoim uczniom możliwość obcowania ze świadkami historii!

CO MUSISZ ZROBIĆ?

Nagrodzimy po jednej szkole z każdego województwa, która zbierze najwięcej środków na swój cel!

W 16 zwycięskich szkołach zorganizujemy spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego za 
jedyną złotówkę!*

*Standardowy koszt organizacji takiego spotkania wynosi 3 000 zł netto (koszty dojazdu, wyżywienia oraz 
noclegu Powstańca i edukatora).

1. Zgłoś szkołę 
do programu SzkolnaSkarbonka.pl.

2. Zbieraj środki 
z 1% podatku dochodowego i darowizn na Twoją szkołę.

BBędziesz mógł je wykorzystać na rozwój Twojej placówki – m.in. 
zakup sprzętu sportowego czy multimedialnego, sfinansowanie 

nagród, wycieczek bądź dodatkowych zajęć.

3. Dołącz do plebiscytu
Do 31 sierpnia 2020 roku uzbieraj na dedykowanym Twojej 
szkole koncie min. 10 000 zł, by wziąć udział w plebiscycie.

SzkolnaSkarbonka.pl jest jedyną tego typu platformą umożliwiającą
 placówkom edukacyjnym zbieranie środków na poprawę warunków 

kształcenia dzieci i młodzieży. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

http://www.szkolnaskarbonka.pl/


unikalne subkonto przypisane 
Twojej placówce

pakiet materiałów 
promocyjnych

pełne statystyki, dzięki którym na 
bieżąco skontrolujesz stan 

zebranych środków

Pamiętaj – niezależnie od wyników plebiscytu zebrane środki będziesz mógł 
wykorzystać na realizację Twojego celu!

a także obsługę księgową i nasze 
wsparcie w prowadzeniu zbiórki!

indywidualną stronę, na której opiszesz 
swój cel i poprowadzisz zbiórkę

prosty w obsłudze program PIT, którego użytkownicy 
będą mogli przekazać 1% podatku na Twoją szkołę 

– w tym pierwszy w Polsce program PIT na 
smartfony!

ZAŁÓŻ SKARBONKĘ

DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POZOSTAWIAMY:

10 tys. szkół 
i koordynatorów 

projektu

300 uczestników prowadzonych przez 
nas seminariów dla nauczycieli

700 tys. uczniów

DOŁĄCZ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji o naszych projektach? Napisz lub zadzwoń!

kontakt@szkolnaskarbonka.pl
tel. 530 442 795

NASZE DOŚWIADCZENIE

Od 2016 roku w kampanię BohaterON włączyło się:

http://www.szkolnaskarbonka.pl/
http://www.szkolnaskarbonka.pl/

