
 

  

  

 

 

                                               

Obóz zimowy dla nauczycieli historii w Świdnicy i okolicach  

(woj. dolnośląskie) 

13- 16 listopada 2020r. 
 

 

Nabór zgłoszeń: 

 

EU-Russia Civil Society Forum’s i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

ogłaszają nabór na międzynarodowy obóz zimowy w Morawie (woj. dolnośląskie) w terminie 13-16 

listopada 2020r. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli historii z Białorusi, Niemiec, Polski oraz 

Rosji i jest częścią Programu Historycznego “Different Wars: Remembering the Past”.  

 

Zapraszamy nauczycieli historii z całej Polski, do udziału w projekcie, którego celem jest dyskusja i 

ewaluacja scenariuszy lekcji historii i innych materiałów edukacyjnych w gronie 20 nauczycieli historii 

i ekspertów ds. edukacji z Białorusi, Niemiec, Polski i Rosji. W wyniku pracy na obozie zimowym, 

scenariusze lekcji i inne materiały edukacyjne zostaną zmodyfikowane według wskazówek nauczycieli 

i ekspertów i udostępnione szkołom i innym instytucjom edukacyjnym w 2021r. na portalu 

internetowym projektu. 

 

O projekcie: 

 

W 2015r. EU-Russia Civil Society Forum, sieć organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej i Rosji 

przygotowała wystawę "Different Wars: National School Textbooks on WWII", której punktem wyjścia 

były analizy sposobu w jaki przestawiana jest II Wojna Światowa w podręcznikach do nauczania historii 

w sześciu różnych krajach: http://eu-russia-csf.org/project/different-wars/. Projekt kontynuujemy pod 

tytułem "Different Wars: Talking about WWII with Teachers and Societies". Pracujemy z 

historykami z Białorusi, Niemiec, Polski i Rosji nad scenariuszami lekcji historii i materiałami 

edukacyjnymi dotyczącymi II wojny światowej, które będą prezentowały różne perspektywy i będą 

mogły być wykorzystywane zarówno w edukacji formalnej jak i nie formalnej we wszystkich krajach 

uczestniczących w projekcie.  

 

Scenariusze lekcji, dodatkowe materiały edukacyjne oraz propozycje metod nauczania zostaną 

przygotowane dla dwóch grup wiekowych: 14-15 lat i 17-19 lat. 

 

Organizator zapewnia:  

 

 przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie catering w Morawie (woj. dolnośląskie). 

 program zawierający różne perspektywy dla nauczycieli z Białorusi, Niemiec, Polski i Rosji  

 zwiedzanie miejsc związanych z historią II Wojny Światowej, m.in.. obóz koncentracyjny 

Gross-Rosen. 

 dodatkowe wydarzenia we współpracy z Georg Eckert Institute 

(http://www.gei.de/en/home.html) dotyczące ostatnio wydanej polsko-niemieckiej publikacji 

"Europa – nasza historia”. 

 przestrzeń do wymiany doświadczeń dotyczących dydaktyki historycznej z uwzględnieniem 

wielu perspektyw.    

 

 

 

http://eu-russia-csf.org/project/different-wars/
http://www.gei.de/en/home.html


 

Wymagania dla kandydatów: 

 

 CV (max: 2 strony) oraz list motywacyjny (prosimy o zawarcie w nim informacji dotyczącej 

pomysłów na upowszechnianie opracowanych materiałów). (max: 1). 

 znajomość języka angielskiego lub/i rosyjskiego 

 włączenie się w upowszechnianie w Polsce materiałów stanowiących rezultaty projektu  

 

Następne kroki: 

 

 prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów na adres: 

aleksandra.musielak@kew.org.pl do 15 września 2020r.  

 lista kandydatów wybranych do udziału w obozie zimowym zostanie ogłoszona do końca 

września 2020r.  

 w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obozu zimowego prosimy o kontakt z 

Aleksandrą Musielak, e-mail: aleksandra.musielak@kew.org.pl 

 

Instytucje realizujące:  
 

https://eu-russia-csf.org/  

 

EU-Russia Civil Society Forum (wcześniej CSF lub Forum) założone w 2011 przez organizacje 

pozarządowe jako platforma współpracy, aktualnie skupia 180 organizacji pozarządowych z Rosji i Unii 

Europejskiej w roli członków lub organizacji wspierających. Celem Forum jest rozwój współpracy 

pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej i zwiększenie 

udziału organizacji pozarządowych w dialogu pomiędzy Unią Europejską i Rosją.  

 

http://www.kew.org.pl/ 

 

Kolegium Europy Wschodniej jest fundacją założoną w roku 2001 z inicjatywy Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, legendarnego „Kuriera z Warszawy”, wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia 

Wolna Europa. Pozostali założyciele to: Miasto Wrocław, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja Krzyżowa dla 

Porozumienia Europejskiego i Stowarzyszenie na rzecz Kultury Europejskiej. 

 

Kolegium otrzymało m.in. Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Parlament 

Europejski, Nagrodę Prezydenta Wrocławia, nagrodę Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w 

Lublinie, Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy. 

 

Misją Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu jest praca na rzecz 

budowy Europy Wschodniej jako wspólnoty ludzi wolnych. 

 

Europa jest dla nas pojęciem nie geograficznym, lecz etycznym. Wyznaczają ją nie granice, ale ideały. 

Chcemy, by obywatele krajów Europy Środkowej i Wschodniej mogli żyć zgodnie z europejskimi 

ideałami. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 

Niemiec.  
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