
                                                                                                                
 

 

 

 

PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS- u  

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

   We wszystkich obszarach życia człowiek dąży do osiągnięcia sukcesu. Zarówno w życiu 

prywatnym, zawodowym czy społecznym. Prawie w każdym obszarze osiągnięcie sukcesu 

uzależnione jest od umiejętności współpracy z innymi ludźmi. Osiągnięcie sukcesu 

zawodowego jest współcześnie najbardziej uwarunkowane umiejętnością efektywnej pracy w 

zespole, a co za tym idzie współpracy z innymi ludźmi, dlatego tak bardzo kładzie się nacisk, 

aby podejmowane projekty, czy  wszelkiego rodzaju zadania i problemy były opracowywane 

w zespołach, nie zaś indywidualnie przez wybrane osoby. Dzięki współpracy możliwe jest 

osiągnięcie wyznaczonych celów w skuteczniejszy i szybszy sposób, niż w przypadku działań 

indywidualnych. Z tego względu zespoły i ich współpracę  odgrywają one ważną rolę w 

edukacji. Zmiana  funkcjonowania szkoły wymaga ogromnego wysiłku. Dlatego należy 

wspomagać ten proces poprzez organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i 

samokształcenia dla nauczycieli historii i wos-u, którzy w zorganizowany sposób będą 

współpracować ze sobą, głównie przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej 

pracy. Współpraca, wspomaganie i wspieranie, to myśl przewodnia pracy sieci nauczycieli 

historii i wos-u.  
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Czas realizacji:  

rok szkolny 2020/2021 

Grupa docelowa:  

nauczyciele historii i wos-u 

Obszar:  

Historia współczesna opisana w bestselerach 

 

Cele główne: 

- podniesienie  kompetencji nauczycieli,  

- wymiana doświadczeń między uczestnikami, wzajemne wsparcie, 

- korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, 

- analiza dobrych praktyk. 

 

Cele szczegółowe: 

- utrwalenie i poszerzenie wiedzy nabytej podczas spotkań,  

- budowanie własnej wartości, wiary we własne siły  

 

Formy realizacji: konferencje, warsztaty, seminaria, warsztaty z ekspertem.  

 

Osoba odpowiedzialna: 

Beata Józków – koordynator sieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram pracy Sieci na rok szk. 2020/2021 

 

 

Temat spotkania  Cele spotkania Forma 

realizacji  

 

Termin 

realizacji  

1. Inauguracja pracy Sieci 

Współpracy  

i Samokształcenia dla nauczycieli 

historii i WOS-u w roku szk. 

2020/2021, wykład: 

Zainteresowania uczniów 

historią w świetle badań 

przeprowadzonych w szkołach 

ponadgimnazjalnych Zagłębia 

Miedziowego. 

 

 

- zapoznanie nauczycieli  

z zasadami i celami pracy 

Sieci, 

- określenie potrzeb 

nauczycieli historii i 

WOS-u, 

- wyłonienie głównego 

obszaru pracy Sieci. 

 

warsztat 

diagnostyczny 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

2020r. 

3.  

Lwów. Kres iluzji. Opowieść o 

pogromie listopadowym. Polski 

pogrom ludności żydowskiej we 

Lwowie miał miejsce 22 /23 

listopada 1918. Lwów – kres iluzji. 

Opowieść o pogromie 

listopadowym 1918 jest pierwszym 

obszernym studium poświęconym 

temu wydarzeniu, które w polskich 

opracowaniach historycznych jest 

przemilczane. Grzegorz Gauden- 

polski dziennikarz prasowy i 

radiowy, w latach 2004–2006 

redaktor naczelny dziennika 

„Rzeczpospolita”, w latach 2008– 

2016 dyrektor Instytutu Książki. 

 

 

-pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem. 

4.  Projekcja filmu "KRESY". 

Pokaz i rozmowa o filmie z 

reżyserem przed seansem 

filmowym oraz wydawcą. Rafał 

Bryll - reżyser i montażysta 

filmowy. Specjalizuje się w filmie 

dokumentalnym. Laureat nagrody 

Zamość Perła Renesansu 6. 

Zamojskiego Festiwalu Filmowego 

„Spotkania z historią” za film 

„Wydarzenia Zielonogórskie 1960 

- Bitwa o Dom Katolicki”. 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem.. 



5.   

Wołyń . Świadkowie mówią. 

Miłosz Socha- autor książki pod 

tym samym tytułem, zbioru 

wywiadów z ludźmi, którzy 

przeżyli mordy ludności polskiej 

na Kresach Wschodnich. 

 

 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem. 

6. Kresy w fotografii. Na spotkaniu 

zostaną zaprezentowane fotografie 

i materialne ślady obecności 

Polaków w różnych okresach 

historycznych gromadzone przez 

Krzysztofa Hejke podczas wypraw 

dokumentacyjnych. Krzysztof 

Hejke - profesor zwyczajny sztuk 

filmowych, wykłada fotografię w 

PWSFTiT. Jego prace 

prezentowano na ponad 50 

wystawach indywidualnych w 

kraju i za granicą. Jest autorem 

kilkunastu albumów. 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

 

seminarium I sem. 

7. Pomniki Kresów i historie miast. 

Autor przedstawia pomniki i 

historie miast polskich na 

wschodnich rubieżach, w 

odniesieniu do swoich 

doświadczeń. Ryszard Jan 

Czarnowski - malarz, grafik, 

znawca historii i sztuki, 

przewodnik i pasjonat literatury. 

Został doceniony poprzez nadanie 

mu tytułu Obrońcy Dziedzictwa 

Narodowego (Komitet Katyński i 

Krąg Pamięci Narodowej), 

Zasłużonego Działacza Kultury - 

za działalność podziemną (Minister 

Kultury i Sztuki) oraz odznaczony 

Medalem dla Osób 

Represjonowanych (Urząd ds. 

Kombatantów i Osób 

Represjonowanych). 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium II semestr 

10. Wybitni ludzie nauki , 

literatury z kresów. Opowieści o 

wybitnych postaciach nauki i 

literatury, Poznanie ciekawych 

wątków dotąd mało znanych. 

Tomasz Kuba Kozłowski – 

prowadzi w Domu Spotkań z 

Historią cieszące się ogromną 

popularnością gawędy. Jest twórcą 

i właścicielem największej 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości. 

seminarium II sem. 

 

 

 

 

 



prywatnej, liczącej kilkadziesiąt 

tysięcy obiektów, kolekcji 

materiałów dotyczących Kresów, 

obejmującej druki zwarte, ciągłe i 

ulotne, kartografie, archiwalia, 

ikonografię, antyki, przedmioty 

codziennego użytku i pamiątki. 

11. Wakacje 1939. Mowa o ludzie 

z pierwszych stron gazet: 

Nałkowska, Barszczewska, 

Halama, Mościcki, w scenerii 

upalnego lata. Ich nadzieje, 

tęsknoty, żarty, marzenia i plany w 

przededniu II wojny światowej. 

Anna Lisiecka- autorka książki o 

tym samym tytule, redaktorka 

radiowej Dwójki. 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium II sem. 

12. Podsumowanie pracy sieci 

nauczycieli historii i wos-u w roku 

szkolnym 2020/21. 

- określenie potrzeb 

nauczycieli historii i 

WOS-u, 

- wyłonienie głównego 

obszaru pracy Sieci. 

 

warsztat Czerwiec 

2021 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Beata Józków– koordynator Sieci 

 

 

 

 

 

 


