
HISTORIA 

 
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Plusy i minusy nowej podstawy 

programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej” 

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie nauczania historii i doskonalenia 

zawodowego 

Adresaci: Nauczyciele historii z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny: 

 Założenia nowej podstawy programowej z historii w szkole 

ponadpodstawowej. 

 Nowe treści w podstawie programowej z historii w szkole 

ponadpodstawowej. 

 Doświadczenia i metody pracy stosowane w realizacji  podstawy 

programowej z historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

 Zapoznanie nauczycieli historii z warunkami i sposobem realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z historii 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30  stycznia 2018 r. Uczestnicy zostaną zapoznani z materiałem 

informacyjnym przygotowanym przez ORE (Vademecum Nauczyciela). 

 Diagnozowanie potrzeb środowiska nauczycieli historii objętych 

doradztwem metodycznym. 

 Indywidualne spotkania z nauczycielami w celu konsultacji z zakresu 

nauczania historii i doskonalenia zawodowego. 

 Konsultacje z nauczycielami w ramach Akademii Młodego Nauczyciela. 

Kierownik formy:  Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina, Anna Olczak nauczyciel 

historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa 

w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 października 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 



Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-

40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z dysleksją rozwojową” 

Adresaci: Nauczyciele historii z powiatów łowickiego, rawskiego, 

skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:  

 Jak czytać opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną?  

 Deficyty i mocne strony ucznia. 

 Własne rozpoznanie nauczyciela. 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w praktyce szkolnej. 

 Omówienie i analiza dostosowania wymagań pod względem metod i form 

pracy z uczniem oraz pod względem realizacji podstawy programowej. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Katarzyna Zawadzka konsultant ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej WODN w Skierniewicach, Alicja Wachnianin-Męcina, pedagodzy  

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 listopada 2019 roku, godz. 15
00

, 

Aula Liceum Ogólnokształcącym im B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Jak rozmawiać z uczniami o współczesnym 

patriotyzmie?” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich 

typach szkół 

Zakres tematyczny: 

 Czym są imponderabilia dla wspólnoty polskiej? 

 Jak pozytywnie kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie. 

 Jak wzmacniać różne postawy patriotyczne. 

 Jak unikać stereotypów w postrzeganiu postaw patriotycznych? 



Kierownik formy:  Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Artur Ossowski - Naczelnik OBEN w Łodzi, Agata 

Niedziółka - dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic, Anna Olczak - 

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym 

im. B. Prusa w Skierniewicach, Alicja Wachnianin-Męcina  

Liczba godzin: 3 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: listopad/grudzień 2019 roku, godz. 15
00

, 

Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Stefana Batorego 64 J w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Porozmawiajmy o historii” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich 

typach szkół z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta 

Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

 Zakres tematyczny wynikający z harmonogramu spotkań. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina  nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: specjaliści z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 

w Łodzi, Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny historii 

w WODN w Skierniewicach i nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: cyklicznie wg harmonogramu na rok 2019/2020 

ustalonego z OBEN IPN w Łodzi, spotkania w Muzeum Historycznym 

Skierniewic,  ul. Stefana Batorego 64 J w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 



Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych z historii i wiedzy i społeczeństwie” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:  

 Statystyki egzaminu maturalnego z historii 2019. 

 Statystyki egzaminu ósmoklasisty 2019. 

 Wnioski i rekomendacje do pracy z uczniami. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina, Andrzej Kalski nauczyciel 

historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa 

w Skierniewicach 

Liczba godzin:  5 

Koszt:  nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  czerwiec 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta z historii „TIK na lekcjach historii” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

 Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez obserwacje lekcji, 

na których wykorzystywane będą różne metody pracy oraz wspólne 

omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

 Wspomaganie nauczycieli w ramach Akademii Młodego Nauczyciela. 

Kierownik formy: Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina  

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: styczeń/luty 2020 roku, godz. 15
00

, 

Liceum Ogólnokształcące im B. Prusa w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 10 



Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Lekcja otwarta z wiedzy o społeczeństwie „Jak 

wykorzystać źródło statystyczne na lekcjach historii i wiedzy 

o społeczeństwie?” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

 Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez obserwację lekcji, 

na których wykorzystywane będą różne metody pracy oraz wspólne 

omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. 

 Wspomaganie nauczycieli w ramach Akademii Młodego Nauczyciela. 

Kierownik formy:  Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Renata Mostowska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 

w Zespole Szkół nr 3, ul. Działkowa 10 w Skierniewicach, Alicja Wachnianin-

Męcina  

Liczba godzin: 5 

Koszt: nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: kwiecień 2020 roku, godz. 15
00

, 

Zespół Szkół nr 3, ul. Działkowa 10 w Skierniewicach 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Wykorzystanie źródła 

ikonograficznego w nauczaniu historii” 

Adresaci: Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z powiatów 

łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i Miasta Skierniewice 

Zakres tematyczny:   

 Rodzaje źródeł ikonograficznych i ich rola w edukacji historycznej 

i obywatelskiej. 

 Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak 

wykorzystać fotografię, obraz, plakat na lekcjach historii i wos-u. 

Kierownik formy:  Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel-doradca metodyczny 

historii WODN w Skierniewicach 



Osoby prowadzące: Alicja Wachnianin-Męcina  

Liczba godzin: 5 

Koszt:  10 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  marzec 2020 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do:  WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 

46/833-40-74 wew. 201,  46/832-56-43 wew. 201 

 


