
                                                                                                                
 

 

 

 

PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS- u  

Rok szkolny 2021/2022 

 

Organizacja SIECI NAUCZYCIELI HISTORII ma służyć stworzeniu możliwości 

kontaktu i wymiany doświadczeń nauczycieli historii i wos-u, poszerzenia horyzontów 

myślowych, wykorzystania swojej wiedzy na lekcjach z uczniami, wypracowanie nowych 

rozwiązań metodycznych   w celu wykorzystania zasobów własnych i wypracowanych 

wspólnie rozwiązań, aby rozwijać kompetencje kluczowe.  

W ramach doradztwa metodycznego zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

historii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatów głogowskiego, 

lubińskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego, 

karkonoskiego, miasta Legnica i Jelenia Góra do współpracy w ramach sieci, aby 

zbudować bank pomysłów i rozwiązań do wykorzystania w pracy z uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  P C P P P  i  D N 
                                            Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego 
                                                67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38 
                                                e-mail:      sekretariat @pcpppidn.eu 

                                           tel./fax     (76) 833 32 11  (76) 838 42 93 
 

https://mcdn.edu.pl/tarnow/siec-nauczycieli-historii-spotkanie-sieci-wspolpracy-i-samoksztalcenia-dla-nauczycieli-historii/


Czas realizacji:  

rok szkolny 2021/2022 

Grupa docelowa:  

nauczyciele historii i wos-u 

Obszar:  

Historia współczesna opisana w bestsellerach 

 

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. 2021/2022 

 

 

Temat spotkania  Cele spotkania Forma 

realizacji  

 

Termin 

realizacji  

Skąd pochodzą mieszkańcy 

Dolnego Śląska po 1945 r. – 

grodzieńszczyzna. 

-pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem. 

Twierdze Rzeczpospolitej. - pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem.. 

Skąd pochodzą mieszkańcy 

Dolnego Śląska po 1945 r. – 

województwo wołyńskie i 

stanisławowskie. 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

seminarium I sem. 

Łemkowie- losy zaginionego 

narodu. 

- pielęgnowanie kultury i 

- propagowanie idei 

patriotyzmu i wartości 

 

seminarium I sem. 

Podsumowanie pracy sieci 

nauczycieli historii i wos-u w roku 

szkolnym 2021/22. 

- określenie potrzeb 

nauczycieli historii i 

WOS-u, 

- wyłonienie głównego 

obszaru pracy Sieci. 

 

warsztat Czerwiec 

2021 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Beata Józków– koordynator Sieci 

 

 

 

 

 

 


