
KOBIECA HISTORIA DZIEJÓW ŚWIATA

Innowacja programowo- metodyczna
realizowana w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  przeszłością,  powiązanie  dziedzictwa  europejskiego  i

światowego z historią Polski, zwrócenie uwagi na historię społeczną oraz regionalną, kształtowanie

postawy patriotycznej, wykorzystanie elementów kodowania i escape roomu.

Współpraca z  uczniami i  nauczycielami z  innych szkół,  w tym działania  między szkołami

podstawowymi i ponadpodstawowymi. Również działania integrujące społeczność szkolną, czyli

uczniów, nauczycieli oraz rodziny.

Zajęcia rozszerzające treści podstawy programowej historii.

Innowacja realizowana przez uczniów szkół podstawowych kl. 5-8 oraz uczniów szkół

ponadpodstawowych w szkołach w całej Polsce.

 Termin realizacji:

 październik 2021- czerwiec 2022

Autorzy:

Anna Krygier i Magdalena Kończewska
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Wstęp

Pandemia  pokazała  wszystkim  nauczycielom,  że  nie  potrzebujemy  pieniędzy,  aby  móc

spotkać się z nauczycielami i uczniami z innej szkoły z drugiego końca Polski. W obecnej sytuacji

aby móc wziąć  udział  w spotkaniu  w innym mieście,  wystarczy  komputer  i  Internet.  Również

pandemia dała szansę nauczycielom na to, aby móc się spotkać online i realizować wiele działań.

Ponadto zdobyliśmy ogromną wiedzę dotyczącą narzędzi online. Z kolei pandemia pokazała też, że

przez wiele miesięcy utrudniony był kontakt z bliskimi, a historycy zawsze zwracają uwagę na to,

aby korzystać z szansy spotykania się ze świadkami historii, którzy mogą nam przedstawić dzieje

Polski  widziane ich oczami.  Warto także zwrócić uwagę na to,  że na lekcjach historii  czasami

brakuje czasu, aby zwrócić większą uwagę na historię społeczną czy przedstawić ciekawe biografie

kobiet, które również budowały dzieje cywilizacyjne świata, Europy i Polski. 

Treści, które uczniowie poznają na zajęciach, pozwolą im w sposób aktywny zapoznać się

szerzej  z  tematem,  zaspokoją  ich  ciekawość,  a  sami  młodzi  ludzie  nauczą  się  samodzielnego

myślenia i  kreatywnego działania.  Również będą mieli szansę współpracy z uczniami z innych

szkół.  

Natomiast planowane formy i metody pracy pozwolą uczniom na dogłębne przyjrzenie się

zaproponowanym tematom i w atrakcyjny sposób przybliżą im historię społeczną, w tym dzieje

kobiet  oraz  zainspirują  ich  do kreatywnego wykorzystania  nowoczesnych technologii.  Również

będą mieli możliwość dzielenia się wiedzą, w tym historią lokalną z uczniami z innych szkół oraz

podczas spotkań społeczności szkolnych. Duży nacisk w programie położono na działania twórcze,

rozwijanie logicznego myślenia, kreatywność, samodzielne dochodzenie do wniosków, badanie.

W programie zostały zawarte treści związane z historią społeczną, w tym historią kobiet oraz

zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

• Działanie  na  rzecz  szerszego  udostępnienia  kanonu  edukacji  klasycznej,  wprowadzenia  w

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania
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polskiej  kultury,  w  tym  osiągnięć  duchowych  i  materialnych.  Szersze  i  przemyślane

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Metody  i  formy  pracy  z  uczniami  wyzwolą  ich  twórczą  i  poznawczą  działalność  oraz

stworzą  im  przestrzeń  do  rozwoju,  dadzą  możliwość  łączenia  wiedzy  z  nowoczesnymi

technologiami informatycznymi.

Cele, założenia i spodziewane efekty:

Jan Długosz napisał: „Znajomość historii czynów dokonanych w kraju i poza granicami jest

uważana  przez  ludzi  mądrych  za  rodzicielkę  i  nauczycielkę  życia”.  Warto  poznawać  historię,

zwłaszcza  tą  społeczną  i  regionalną.  Celem innowacji  jest  przybliżenie  uczniom tego,  jak  żyli

ludzie  na  przestrzeni  wieków,  jak  zmieniała  się  sytuacja  życiowa  ludzi,  a  zwłaszcza  kobiet.

Również chcemy odnieść historię powszechną i Polski do sytuacji lokalnej, aby uczniowie mogli

poznać bliżej swoje małe Ojczyzny.

Założeniem  niniejszej  innowacji  jest  rozwijanie  zainteresowań  uczniów  przeszłością,

historią  regionalną  i  społeczną,  a  tym  samym  rozwijanie  postawy  patriotycznej  na  poziomie

lokalnym.

Innowacyjnym działaniem jest  to, że raz lub dwa razy w ciągu roku będą organizowane

spotkania ze społecznością szkolną, czyli uczniami, nauczycielami oraz rodzinami uczniów, aby

przedstawić  efekty  działań  czy  spotkać  się  ze  świadkami  historii.  Ponadto  innowacyjnym

działaniem jest udział uczniów  z innych szkół, którzy będą dzielić się zdobytą wiedzą. Również w

projekcie  zostaną  zaangażowani  uczniowie  zarówno  kl.  5-8  szkoły  podstawowej,  jak  i

ponadpodstawowej, aby młodsi mogli uczyć się od starszych i na odwrót. Podczas kilku miesięcy

uczniowie też będą mogli  poznać narzędzia online do przygotowywania prezentacji  czy quizów

oraz  narzędzia  do  kodowania.  Na  koniec  projektu  zostanie  zorganizowana  konferencja  online,

podczas  której  uczniowie  przedstawią  efekty  swojej  kilkumiesięcznej  pracy w trakcie  realizacji

innowacji pedagogicznej.
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Założenia:

Zajęcia  przeznaczone  są  dla  uczniów  szkół  podstawowych  (kl.  5-8)  oraz

ponadpodstawowych  z  całej  Polski.  W  trakcie  zaplanowanych  działań  uczniowie  będą

poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii społecznej, historii kobiet oraz historii regionalnej,

w tym wykorzystywać narzędzia online do tworzenia prezentacji, escape roomów i quizów. 

 Zadania będą realizowane od października 2021 r. do czerwca 2022 r.  Jednocześnie

uczniowie  podczas  realizacji  innowacji  będą  przygotowywali  prezentacje,  które  przedstawią

podczas konferencji online.

Cele:

• rozbudzenie ciekawości poznawczej;

• rozwijanie samodzielnego myślenia, dochodzenie do wniosków;

• zachęcanie do podejmowania twórczej aktywności w drodze do poznania faktów 

historycznych;

• uczenie umiejętności wyszukiwania informacji;

• współpraca z instytucjami lokalnymi;

• czynne zaangażowanie rodzin uczniów w organizację zajęć innowacyjnych;

• rozwijanie umiejętności pracy i współpracy w zespole;

• kształtowanie poczucia przynależności regionalnej;

• integracja społeczności szkolnej;

• kształtowanie potrzeby niesienia pomocy innym uczniom;

• rozumienie przez uczniów zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

• korzystanie z nowoczesnych technologii.

Spodziewane efekty:

• Uczeń pozna fakty historyczne i  zdobędzie wiedzę dzięki ciekawym metodom i formom

nauczania; 

• Uczeń  posiądzie  wiedzę  wykraczającą  poza  wymagania  podstawy  programowej  historii

dotyczące historii społecznej, lokalnej i historii kobiet;
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• Podejmie twórczą aktywność w celu zdobywania wiedzy oraz jej szerzenia;

• Będzie wiedzieć, gdzie można szukać informacji;

• Nauczy  się  współpracy  w  zespole  oraz  będzie  mieć  okazję  na  wymianę  wiedzy  i

doświadczeń z innymi uczniami z Polski;

• Będzie współpracować  z uczniami klas starszych;

• Poczuje przynależność do społeczności szkolnej oraz lokalnej;

• Zgłębi wiedzę, poszerzy swoje wiadomości i umiejętności;

• Posiądzie podstawowe umiejętności kodowania, w tym także organizacji i przygotowywania

escape roomów.

Ewaluacja:

Ewaluacja programu przeprowadzona zostanie po wykonaniu wszystkich zadań. Ewaluacja

zrealizowanego programu opierać się będzie na:

• przygotowaniu konferencji mającej na celu przedstawienie efektów działań;

• obserwacji pracy i zaangażowaniu uczniów;

• przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów i nauczycieli zaangażowanych w 

innowację.

Podejmowane działania:

1. Poznaje życie codzienne ludzi od starożytności po XX w.

2. Zostaje zapoznany z historią mody kobiecej na przestrzeni epok

3. Odnosi poszczególne tematy  od historii powszechnej przez historię Polski, a kończąc na 

historii lokalnej

4. Poznaje sławne kobiety

5. Przygotowuje escape room

6. Poznaje narzędzia online do tworzenia prezentacji

7. Współpracuje w grupie
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8. Organizuje spotkania społeczności szkolnej

9. Wyszukuje informacje

10.Wyciąga wnioski i samodzielnie dochodzi do wniosków

11.Czyta i analizuje materiały źródłowe

12.Przygotowuje prezentację podsumowującą projekt

Szczegółowy zakres tematyczny:

Metody pracy:

• słowne: objaśnienia i instrukcje, rozmowy, zagadki;

• oglądowe: przekaz i obserwacja;

• w szczególności  czynne tj.  metoda ćwiczeń i  zadań,  aktywizująca,  działania  praktyczne,

drama, gry dydaktyczne, escape room.

Formy: 

Praca indywidualna, praca grupowa, praca zespołowa, spotkania online

Lp
.

Miesiąc Tematyka Uwagi

1. Wrzesień
Zebranie szkół oraz grupy uczniów biorących

udział w  innowacji
Grupa do 15 uczniów

2. Październi
k

Życie społeczne od starożytności do

nowożytności:

- jak ludzie mieszkali?

- jaki był podział społeczny? (czym

zajmowały się dane grupy i czym się

wyróżniały?)

- jaka była pozycja kobiety i jak ona się

Przygotowanie mapy myśli na
ten temat
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zmieniała przez wieki?

3. Listopad 

Bohaterki czasu wojen:

-  wojowniczki czasów zniewolonej Polski na

czele z Emilią Plater i Olą Szczerbińską

-   kobiety czasów II wojny światowej na

przykładzie Elżbiety Zawackiej oraz 

uczestniczek Powstania Warszawskiego

Organizacja spotkania ze
świadkiem historii albo

przygotowanie książki/komiksu
online o udziale kobiet w

wojnach

4. Grudzień

Tradycje świąteczne na przestrzeni dziejów:

- jak zmieniały się zwyczaje świąteczne?

- jakie są zwyczaje lokalne i skąd się

wywodzą?

Spotkanie społeczności szkolnej

5. Styczeń

Moda kobieca na przestrzeni wieków:

- gorsety i krynoliny, czyli   

- jak zmieniła się kobieca moda?

Żywa lekcja historii lub lekcja
muzealna

6. Luty

Życie społeczne w XIX-XX w.:

- jak ludzie mieszkali?

- jakie była struktura społeczna?

- jaka była pozycja kobiety?

Stworzenie
albumów/kronik/pamiętn
ików w formie online ze
wspomnieniami o życiu
na przestrzeni XIX i XX

w.

7. Marzec

Prawa kobiet:

- jak kobiety walczyły o prawa?

- jak kobiety zdobyły prawa wyborcze w
Polsce?

- pierwsze parlamentarzystki w Polsce po
1918 r.

Wykorzystanie flipgrid w
projekcie i zaprezentowanie tam

efektów działań
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8. Kwiecień

Kobiety nauki:

- jak kobiety dostały się na studia?

- Maria Skłodowska-Curie  i Rosalind

Franklin jako przykłady kobiet nauki

- lokalne bohaterki w nauce

Konkurs ogólnopolski na
lapbook przedstawiający

Najwybitniejszą kobietę w
historii

Przygotowanie escape roomu
“Kobiety w nauce”

9. Maj

Kobiety w sztuce i sporcie:

-    słynne kobiety z obrazów, czyli Mona Lisa
i Dama z perłą

- kobiety – artystki, czyli Magdalena
Abakanowicz i Frida Kahlo

-Hanna Konopacka i Irena Szewińska jako
przykłady sukcesów Polek w sporcie

- jak kobiety zainteresowały się sportem?

Wystawa/gazetka szkolna o
kobietach w sztuce i sporcie

10. Czerwiec

Konferencja online -  Przedstawienie projektów o  

regionalnych bohaterkach lub wybranej kobiety z

historii Polski lub świata
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