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AKADEMIA CIEKAWEJ HISTORII. II EDYCJA.
ODKODUJ MUZEUM
Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Głównymi adresatami projektu są nauczyciele historii. Zapraszamy ich do udziału w konferencji
i warsztatach oraz wyboru spośród oferty Muzeum Mazowieckiego takich zajęć dla uczniów, których
tematyka będzie adekwatna do oczekiwań także nauczycieli innych przedmiotów, zwłaszcza
nauczycieli języka polskiego i WOS. Wskazane jest, aby wybór zajęć odbywał się we współpracy
nauczycieli oraz odpowiadał potrzebom uczniów. Nauczyciel współpracujący (nauczający innego
przedmiotu niż historia) wykona z uczniami określone zadanie z uwzględnieniem tematyki zajęć
muzealnych.
Propozycje działań poniżej.
Projekt wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa, m.in.: Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;
Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów.
Wśród celów projektu:
zainicjowanie cyklicznych spotkań nauczycieli z badaczami dziejów i pracownikami instytucji
zajmujących się ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego;
podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania aktywizujących metod pracy,
wykorzystywania różnorodnych źródeł;
ułatwienie nauczycielom prowadzenia efektywnego nauczania historii poza szkołą;
wzmocnienie współpracy między nauczycielami i integracji międzyprzedmiotowej.
Adresaci:
nauczyciele historii oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów uczący w klasach IV-VIII
szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram:
Projekt trwa od września 2020 r. do maja 2021 r.;
10 września - konferencja inaugurująca z udziałem Cezarego Łazarewicza, laureata Nagrody
Literackiej NIKE, Muzeum Mazowieckie w Płocku;
"O płockich Żydach przed, w trakcie i po II wojnie światowej" - spotkanie w Muzeum Żydów
Mazowieckich w Płocku;
Kolejne spotkanie w Spichlerzu Dział Etnografii MM (kwiecień 2021 r.) oraz konferencja
podsumowująca w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (maj 2021 r.);
Warsztaty - muzealne podchody (termin zostanie ustalony w zależności od sytuacji epidemicznej).

Zadania uczestnika - nauczyciela historii:
Udział w konferencji inaugurującej;
Udział w minimum 3 z 4 spotkań tematycznych;
Udział w lekcji muzealnej z wybraną klasą/grupą uczniów lub podjęcie innej formy współpracy
z Muzeum;
Współpraca z wybranym nauczycielem innego przedmiotu.
Zadania nauczyciela współpracującego:
Udział w konferencji inaugurującej;
Współpraca z nauczycielem historii (w kontekście tematyki realizowanego zadania)
Wykonanie wspólnie z uczniami określonego zadania spójnego z ofertą muzealną.
Propozycje działań: przygotowanie pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej, aplikacji, projektu
reklamy, opracowanie ulotki tematycznej lub przewodnika, napisanie recenzji, eseju,
zorganizowanie debaty. Katalog działań jest otwarty. Kluczowe jest wybranie takich form, które
zapewniają skuteczną realizację podstawy programowej. Warto uwzględnić wykorzystanie
technologii. W miarę możliwości prosimy o dokumentowanie działań, np. poprzez nagranie
fragmentu lekcji, relację fotograficzną lub gromadzenie prac uczniów.
Najlepsze pomysły zostaną zaprezentowane i nagrodzone podczas konferencji podsumowującej.
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