
 
 
 
 
 
 
 

Czy chcesz wnieść swój wkład do międzynarodowego programu edukacji historycznej? Czy chcesz poznać nowe metody 
nauczania o II wojnie światowej? Czy chcesz nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami z historykami z całej Europy?  

 
Jeśli odpowiedź na co najmniej jedno z pytań brzmi „TAK”, to czekamy na Twoje zgłoszenie! J  

 
W ramach międzynarodowego programu Confronting Memories organizujemy Szkołę Letnią dla 
nauczycieli, edukatorów i metodyków historii w Łodzi w dniach 17-21 sierpnia 2022 roku, aby 
wspólnie popracować nad przewodnikiem metodycznym dotyczącym wykorzystania miejsc pamięci po 
II wojny światowej w edukacji historycznej. 
 
Jako europejscy nauczyciele i edukatorzy historii będziecie główną grupą docelową przewodnika 
metodycznego, który przygotowuje grupa ekspertów z czterech krajów. Wasze uwagi i opinie są dla 
nas ważne, dlatego poszukujemy międzynarodowej grupy fokusowej, która wzięłaby udział w szkole 
letniej. Jako członek grupy fokusowej: 
 

• Wniesiesz swój wkład do przewodnika metodologicznego i podzielisz się swoim 
doświadczeniem, wiedzą, uwagami i refleksjami; 

• Spotkasz się z nauczycielami ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie (Mołdawia, 
Niemcy, Polska, Rosja) i zyskasz szansę na wymianę doświadczeń; 

• Weźmiesz udział w wizytach do miejsc pamięci (np. obozu zagłady w Chełmnie) oraz w 
działaniach na rzecz budowania potencjału w seminariach i wykładach omawiających 
edukację historyczną w różnych krajach; 

• Przetestujesz i poddasz ocenie materiały edukacyjne przygotowane przez naszych 
ekspertów; 

• Podniesiesz swoje kompetencje językowe, bo wiodącym językiem komunikacji będzie 
angielski. 

  
 
Poszukujemy 4 aktywnych i zmotywowanych nauczycieli historii z Polski z doświadczeniem w 

wykorzystywaniu miejsc pamięci na lekcjach historii, przygotowywaniu uczniów do wizyt i 
komunikatywną znajomością języka angielskiego. 

 
Program Confronting Memories jest realizowany przez EU-Russia Civil Society Forum we współpracy 
z Kolegium Europy Wschodniej. Przez ostatnie dwa lata realizacji programu zdołaliśmy stworzyć sieć 
ponad 40 nauczycieli, metodyków i edukatorów historii z Białorusi, Niemiec, Mołdawii, Polski, Rosji i 
Ukrainy, którzy pracują razem nad tworzeniem materiałów edukacyjnych dotyczących II wojny 
światowej z wykorzystaniem metody multiperspectivity. Opracowane materiały – wraz z przewodnikiem 
metodycznym – będą opublikowane w kilku językach (dostępna będzie wersja polska) na stronie 
internetowej i udostępnione do bezpłatnego pobrania.  
 

Pokrywamy koszty dojazdu do/z Łodzi, zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie przez 
wszystkie dni trwania Szkoły Letniej. 

 
Jeśli chcesz wziąć udział, to prześlij swoje CV i krótki list motywacyjny (maksymalnie jedna strona) na 
adres kamila@kew.org.pl w tytule wiadomości wpisując „Szkoła Letnia 2022”.  
 

Czekamy na Twoją aplikację! J  


