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Charakterystyka programu 

Koła zainteresowań to oferta skierowana do uczniów wykazujących szczególne 

zainteresowania określoną dziedziną wiedzy, jak również uzdolnienia w tym zakresie. Udział  

w zajęciach koła umożliwia uczniom uzyskanie wiedzy o wyższym stopniu trudności zgodnie  

z poziomem ich rozwoju intelektualnego. Trzeba jednak pamiętać, że kształcenie, które 

koncentruje się na gromadzeniu wiedzy staje się nudne i schematyczne. Kładzenie nacisku na 

pamięć może w rzeczywistości spowodować i utrwalić utratę zainteresowania i uwagi. 

Kształcenie, które polega jedynie na zapamiętywaniu informacji i dat nie jest zbyt użyteczne. 

Nie stwarza ono podstawy do dalszej nauki ani do rozwiązywania codziennych problemów. 

Stąd też działania dydaktyczne nauczyciela tak w czasie lekcji jak i na zajęciach kół 

zainteresowań, które muszą pobudzać samodzielność, aktywność młodego człowieka w 

zdobywaniu kolejnych umiejętności.  

Opracowany przez mnie program koła historycznego powstał jako reakcja na potrzeby 

uczniów wykazujących zainteresowania humanistyczne. Istotna rolę odegrała również chęć 

podzielenia się z młodzieżą moimi własnymi pasjami historycznymi.  

Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z 

historią (regionu, Polski, powszechną) i kulturą. Treści programowe i formy ich realizacji 

zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić 

ich ogólną sprawność intelektualną. Dlatego też moja praca z uczniami polegać będzie w 

głównej mierze na:  

 zapewnieniu swobody, co do sposobu wykonywania poszczególnych zadań, 

 przywiązywaniu uwagi nie tylko do efektów działania ucznia, ale też do sposobu i 

przebiegu realizacji,  

 pobudzeniu do gromadzenia różnych doświadczeń i dzielenia się nimi z innymi, 

wykorzystaniu w szkole i poza nią efektów działań uczniów.  

Zaproponowane przeze mnie zagadnienia i treści programowe zgromadzone zostały w 

pięciu działach:  

1. Historia - świadek czasu - doskonalenie:  

 obserwacji,  

 samodzielnej krytycznej i refleksyjnej analizy różnorodnych form prezentacji 

graficznej (wykorzystywanie tych materiałów również, jako źródła informacji), 

 przestrzennego wymiaru historii,  

 samodzielności myślenia. 



 

2. Historia - światło prawdy i pamięci  

 wyrabianie przeświadczenia, że w życiu człowieka podstawowe znaczenie mają takie 

wartości jak dobro, prawda, solidarność,  

 kształtowanie krytycyzmu wobec wszelkich postaw i odmian nietolerancji, rasizmu, 

nacjonalizmu.  

3. Historia - nauczycielka życia  

 kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kultury duchowej i materialnej ludzkości,  

4. Historia - zwiastunka przyszłości  

 działania wyzwalające dyscyplinę i precyzję rozumowania, przygotowujące do 

krytycznego odbioru bieżących informacji dotyczących życia społecznego, 

  wyrabianie dociekliwości i wnikliwości w ustalaniu prawdy historycznej. 

5. Konkursy historyczne  

 działania mające na celu budzenie zainteresowań, rozwijanie indywidualnych 

uzdolnień uczniów oraz podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.  

Program ma charakter otwarty, może być uzupełniany propozycjami uczniów. Tematy 

formułowane są często w formie pytań, co zachęca uczniów do twórczego myślenia, 

stawiania hipotez, porównywania procesów na płaszczyźnie przyczynowo-skutkowej.  

W zaproponowanym materiale historycznym widoczne są uniwersalne wartości 

humanistyczne (nawiązuje do nich już tytuł programu). Realizowane treści mają pomóc 

uczniom w budowaniu własnej hierarchii rzeczy ważnych i dobrych. Chciałabym, bowiem, 

żeby zajęcia koła historycznego nie tylko organizowały czas wolny, poszerzały wiedzę , ale i 

wiązały emocjonalnie takimi wartościami moralnymi, na jakich mnie (wychowawcy) z 

punktu widzenia wychowawczego i społecznego zależy najbardziej.  

 

Cele ogólne  

 wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii, 

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, 

 dostrzeganie związków pomiędzy historią Polski, powszechną, a regionalną, 

 motywowanie do twórczego myślenia i działania i rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań i pasji, 

 pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych, 

 kształcenie tolerancji, poszanowania dla innych poglądów i odmienności kulturowej, 



 dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie ucznia w świat 

wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, 

świadomego swych praw i obowiązków obywatela, 

 dostrzeżenie w narracji historycznej  warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i 

oceniającej, 

 wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie wydarzeń, zjawisk i 

procesów historycznych, 

 rozumienie roli źródeł w poznawaniu i rekonstruowaniu przeszłości, 

 wyszukiwanie i porównywanie informacji z różnych źródeł oraz formułowanie 

wniosków na ich podstawie, 

 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i 

informacyjnej w edukacji historycznej, 

 odkrywanie nieznanych miejsc, zdarzeń i ludzi, którzy byli świadkami ważnych 

chwil w  historii lokalnej. 

 

Treści 

1. Historia - świadek czasu  

 Źródła historyczne-definicja, rodzaje.  

 Jak prawidłowo analizować źródła historyczne?  

 Uniwersalizm średniowiecznej Europy-analiza wybranych źródeł historycznych.  

 Panowanie Bolesława Chrobrego (Tekst źródłowy: Anonim zwany Gallem o zjeździe 

gnieźnieńskim; Tekst źródłowy: Thietmar o zjeździe gnieźnieńskim).  

 Rozbiory Polski-analiza źródła kartograficznego.  

 Fotografie dokumentalne-Piotrków wczoraj i dziś.  

 Analiza obrazu historycznego Jana Matejki Uchwalenie Konstytucji 3 maja.  

 Europa po 1993-praca z mapą.  

  

2. Historia - światło prawdy i pamięci 

 Szlakiem miejsc pamięci narodowej w Piotrkowskiem.  

 Walki GO „Piotrków” 3 września 1939 r., na odcinku Rozprza.  

 Holocaust - ostrzeżenie przeszłości?  

 Kartka z Pamiętnika Anny Frank. 

 Wielokulturowe dzieje Kościoła piotrkowskich ewangelików. 

 Śladami Greków w Piotrkowie. 



 Piotrków Trybunalski – miasto wielu kultur? 

 Europa nasz dom? 

 

3. Historia-nauczycielka życia 

 Historia pisma, alfabetu i kalendarza.  

 Kuchnia starożytnych Greków. 

 Filozofia – nauczycielka mądrości? 

 Dziedzictwo starożytności.  

 Wielka sztuka europejska i jej twórcy na przestrzeni dziejów.  

 Kobieta w Bizancjum. 

 Ceremoniał bizantyński. 

 

4. Historia - zwiastunka przyszłości 

 Demokracja, a społeczeństwo obywatelskie.  

 Powstania narodowe w XIX wieku - Czy warto było podjąć walkę?  

 Czy powstanie warszawskie miało szansę zwycięstwa?  

 Hitlerowskie i sowieckie obozy.  

 Wojna i dziecko. 

 

5. Konkursy historyczne  

 Przygotowania do konkursów historycznych.  

 Rozwiązywanie testów.  

 

Metody i formy realizacji 

 wycieczki do Piotrkowa Tryb., Rozprzy, zwiedzanie muzeum i zabytkowych 

obiektów, 

 ,,Żywe lekcje historii” – spotkania z kombatantami, 

 praca z grupach z tekstami źródłowymi, wypisami z literatury, pamiętników itp. 

 rozmowa nauczająca w oparciu o film ,słuchowisko, reportaż, zdjęcia, 

 samodzielne gromadzenie materiałów i prezentacja wiedzy przez uczniów, 

 analiza tekstów źródłowych, kartograficznych i ikonograficznych, 

 praca z mapą, atlasem, kartami pracy,  

 wywiady z mieszkańcami regionu, 

 formy plastyczne i zajęcia dramowe, 



 zajęcia w pracowni komputerowej. 

 

 Środki i pomoce dydaktyczne 

 teksty źródłowe , 

 mapy i atlasy historyczne, 

 źródła ikonograficzne, 

 karty pracy, 

 eksponaty i pamiątki historyczne, 

 filmy dokumentalne i fabularne o treściach historycznych,  

 programy i pokazy multimedialne,  

 zasoby internetowe, 

 foliogramy, słowniki i encyklopedie, 

 wspomnienia, fragmenty pamiętników i wywiady z uczestnikami wydarzeń 

historycznych, 

 zdjęcia wykonane przez uczniów, 

 reportaże i słuchowiska. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów  

Uczeń:  

 samodzielnie wykorzystuje różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go 

informacji, 

 odważnie przedstawia własne poglądy i formłuje opinie i wnioski, 

 potrafi analizować różne teksty kultury i syntezy zjawisk historycznych, 

 samodzielnie gromadzi materiały i potrafi je przekazać w sposób komunikatywny, 

 potrafi posługiwać się Internetem i innymi środkami multimedialnymi, 

 potrafi oceniać fakty, wydarzenia i postacie historyczne, 

 w pracy ze źródłami historycznymi interpretuje je, ocenia ich wiarygodność, 

porównuje relacje stron, 

 potrafi aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące jego 

tematy, 

 dobrowolnie wykonuje zadania dodatkowe, 

 potrafi być krytycznym w stosunku do wszelkich przejawów nietolerancji, rasizmu i 

szowinizmu, 



 rozwija system wartości i wrażliwości moralnej, 

 dokonuje analizy i syntezy zjawisk historycznych. 

 

 Ewaluacja programu  

 opinie uczniów,  

 ocena rezultatów pracy, 

 udział  w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i kuratoryjnych, 

 zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw, 

 wykonane zdjęcia, projekty i prace (plastyczne, pisemne, w oparciu o programy 

multimedialne). 
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