
 

6. Historia, wiedza o społeczeństwie, HiT 

 

Historia i teraźniejszość. 
Zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej 

 

Numer formy V.6.1 
  

Adresat Nauczyciele historii, wos-u, historii i teraźniejszości 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają warsztat pracy nauczyciela  w zakre-
sie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z historii 
i teraźniejszości tak, aby osiągnąć sukces edukacyjny.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Podstawowe założenia zmian programowych wprowadzanych 

od 1 września 2022 r. – organizacja nauczania przedmiotów: 
historia i teraźniejszość, historia, wiedza o społeczeństwie 

 Koncepcja nowego przedmiotu historia i teraźniejszość 
 Historia i teraźniejszość  a historia 
 Warunki i sposób realizacji podstawy programowej przed-

miotu historia i teraźniejszość 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin 07 września 2022 r. 
21 września 2022 r.  
28 września 2022 r.    

 

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Warsztat młodego nauczyciela historii  
 

Numer formy V.6.2 
  

Adresat Nauczyciele historii o niewielkim stażu pracy 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia wzbogacą warsztat pracy nauczyciela   
w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć z histo-
rii tak, aby osiągnąć sukces edukacyjny. Poznają, jak kształcić 
kompetencje kluczowe uczniów oraz stosować technologie infor-
macyjno-komunikacyjne. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Planowanie pracy, organizacja zajęć, w tym także powtórze-

niowych, metody sprawdzania wyników nauczania, prowadze-
nie właściwej dokumentacji 

 Wybrane metody pracy angażujące uczniów do nauki  
 Zarządzanie klasą 
 Nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z uczniami  
 Budowanie autorytetu nauczyciela  
 Wystrój klasopracowni 

  

Liczba godzin 4   
    

Termin 14.09.2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Chronologia na lekcjach historii 
 

Numer formy V.6.3 
  

Adresat Nauczyciele historii, historii i teraźniejszości 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, dlaczego chronologia sprawia 
uczniom problemy i jak skutecznie ten problem rozwiązać. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Wprowadzanie pojęć i rozwijanie umiejętności chronologicz-

nych w korelacji z matematyką  
 Ćwiczenia i aplikacje pomocne w doskonaleniu i sprawdzaniu 

umiejętności w zakresie chronologii 
  
Liczba godzin 3  
    

Termin luty  2023 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Aplikacje smartfonowe  
wspomagające rozwój kompetencji kluczowych z historii 

 

Numer formy V.6.4 
  

Adresat Nauczyciele historii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak kształcić kompetencje klu-
czowe uczniów oraz stosować technologie informacyjno-komunika-
cyjne. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Wprowadzenie do problematyki zagadnienia 

 Przykładowe aplikacje smartfonowe (Actionbound, Goose-
Chase, Wordwall.net) wspomagające kształcenie kompetencji 
kluczowych z historii 

  
Liczba godzin 5  
    

Termin listopad 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wykorzystanie gry terenowej  
na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

Numer formy V.6.5 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób po-
zwala przyswoić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić ich 
kompetencje cyfrowe, uzasadnia stosowanie nowoczesnych tech-
nologii w nauczaniu.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny. 

  
Zakres treści  Aplikacja Actionbound 

 Propozycje gier terenowych w Koszalinie i w regionie 
 Projektowanie gry terenowej  

  
Liczba godzin 5  
    

Termin listopad 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wykorzystanie murali w nauczaniu historii, religii  
oraz języka polskiego, angielskiego i niemieckiego 

 

Numer formy VI.3.24 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem szkolenia jest zaproponowanie rozwiązań metodycznych 
prowadzących do wykorzystania mody na naścienną sztukę uliczną 
do celów edukacyjnych.  
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorami kursu są doradcy metodyczni Pracowni Humani-
stycznej CEN  w Koszalinie. 

  

Zakres treści  Geneza murali (graffiti, hasła, napisy i reklamy) 

 Google Maps jako narzędzie  do oznakowania i opisania mu-

rali związanych z nauczanym przedmiotem 

 Wykorzystanie murali w pracy z uczniami na poszczególnych  

przedmiotach 

 Inne  pomysły na  wykorzystani murali (np. projekt, gra  
terenowa) 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)   
    

Termin listopad  2022 r.  
   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 


