
Historia w sieci.  
Możliwości – inspiracje – zagrożenia.  











Notowanie 



Jak notować? 



• Mapa myśli. 

• Punkty. 

• Opisowo. 

• Tabela. 

• Prezentacja. 

• … 

 

 



Powtarzanie materiału,  
czyli krzywa zapominania Ebbinghausa 

• Pamięć nie działa jak zeszyt. Nie wystarczy coś 
raz przeczytać. 



System powtarzania wiadomości  

• Wystarczy z materiału do nauki wybrać najważniejsze 
informacje, słowa klucze, a następnie powtarzać je w określonych 
odstępach czasowych. 

• po 10 min  
• po 1h  
• po 2h  
• po 6h  
• po 24h  
• po tygodniu  
• po miesiącu  
• po 2 miesiącach  
• po 6 miesiącach  

 
Ten system pozwoli nam przynieść informacje do pamięci długotrwałej. 







• Naukowcy odkryli, że bazgrolenie podczas 
słuchania pomaga nam lepiej zapamiętać co 
słyszymy. 

 

• Najlepiej, jeśli to, co rysujesz ma związek z tym 
czego słuchasz. Dzieje się tak dlatego, że 
zapamiętujemy na dwa sposoby – słowa, ale i 
obrazy. Gdy słowo połączymy z obrazem – 
zapamiętujmy najlepiej! 



Odwrócona klasa 

• Zamiast tradycyjnych zajęć wykładowych w 
klasie aktywności osób uczących się wsparte 
przez prowadzących oraz materiały wideo. 
Dzięki temu można więcej czasu poświęcić na 
dyskusje i wspieranie krytycznego myślenia, a 
przede wszystkim można podnieść poziom 
aktywności i zaangażowania uczących się. 

 



Dynamiczne ocenianie 

• Bieżące określanie indywidualnych deficytów 
w wiedzy i umiejętnościach oraz równoległe 
identyfikowanie skutecznych sposobów 
uzupełniania braków. 

 



Uczenie się  
podczas wydarzeń i spotkań 

• Udział w różnych projektach i spotkaniach 
poza szkołą, zdobywanie praktycznej wiedzy 
podczas takich wydarzeń. 

 



Uczenie się poprzez  
opowiadanie historii  

• Tworzenie narracji, w której umiejscawiane są 
różne wydarzenia i dane, co pozwala uczącym 
się w lepszy sposób ocenić posiadane 
informacje i przyswoić wiedzę. 

 



Koncepcje progowe  

Konstruowanie procesu uczenia się wokół 
zagadnień kluczowych dla danej dziedziny (tzw. 
progów), zamiast linearnego procesu 
przekazywania wiedzy zgodnie z programem 
nauczania. 



Grywalizacja 

• W odróżnieniu od ocen punkty mają tę zaletę, że 
zawsze się sumują. Ich liczba nigdy nie maleje, co 
podnosi motywację do dalszego gromadzenia punktów 
(pozytywna motywacja, metoda nagrody, a nie kary).  

• Jeśli uczeń słabiej wykona któreś zadanie, otrzyma 
mniejszą liczbę punktów lub zerową, ale nie zostanie 
ukarany obniżeniem dotychczasowego wyniku. 

• Uczeń, niezależnie od poziomu, może zawsze podjąć 
działanie i jego praca przyniesie pozytywny efekt w 
postaci punktów.  

• Natomiast w przypadku ocen wyciągamy średnią, więc 
ocena końcowa w każdej chwili może się obniżyć. 



Za co uczeń może otrzymywać punkty? 

• aktywność na zajęciach lub udział w dyskusji, 
• obecność (w przypadku zajęć 

nieobowiązkowych), 
• zadania zwykłe, dodatkowe, specjalne, 
• terminowość wykonania zadania, 
• szybkość wykonania zadania, 
• współpracę, 
• zakończenie etapu lub poziomu, 
• największy skok punktowy z etapu na etap, 
• pomoc innym. 



Stały dostęp ucznia do swoich wyników 

• w postaci liczby punktów (a jeśli wprowadziliśmy 
inne elementy, np. statusy graczy, rożne poziomy 
gry, inne dobra, takie jak: waluta, odznaki, 
nagrody, to one także powinny być widoczne dla 
ucznia).  

• Paski postępu, np. tabele pokazują, na jakim 
poziomie punktowym znajduje się uczeń i ile 
punktów (lub procent) brakuje mu do osiągnięcia 
poszczególnych poziomów lub celu ostatecznego 
(ukończenia etapu, przedmiotu= uzyskania oceny 
końcowej).  



Strona www 

• https://sites.google.com/site/historiawgimnazjum/home  

https://sites.google.com/site/historiawgimnazjum/home




Blog 

• „z sieci” ‚ 

• nauczycielski, 

• współtworzony, 

• indywidualny blog uczniowski. 



• Zawarte są w nim wszelkie potrzebne 
informacje na temat przedmiotu, m.in. PSO, 
wymagania na ocenę i plan edukacyjny. 









YouTube 

• https://www.facebook.com/historiagimnazju
mliceum/  

https://www.facebook.com/historiagimnazjumliceum/
https://www.facebook.com/historiagimnazjumliceum/
https://www.facebook.com/historiagimnazjumliceum/


Educast 



Facebook 

1. Do grupy znajomych zawsze zaprasza uczeń nauczyciela a nie na 
odwrót. Podczas pierwszego kontaktu należy wyraźnie określić zasady 
komunikowania się i tematykę wypowiedzi. 
 
2. Cała korespondencja powinna być publiczna. W ten sposób każdy z 
uczniów czuję się traktowany sprawiedliwie. 
 
3. Nauczyciel ma prawo oglądać i czytać tylko to, na co uczeń pozwala. 
 
4. Facebook nie może być narzędziem do kontrolowania uczniów. 
Przypominanie o słabych ocenach czy grożenie niezaliczeniem 
sprawdzianu szybko zniszczy ten kanał komunikacji. Zamiast tego warto 
publikować zagadnienia, które będą omawiane lub zachęcać do 
przeczytania jakiejś książki lub polecić ciekawe wydarzenie kulturalne. 
Umiejętnie prowadzony profil pozwoli wzmocnić pozycję nauczyciela i 
podnieść jego efektywność.  



Strony typu Wiki 

• Projekty edukacyjne., 

 

• Np. www.wikidot.com  

http://www.wikidot.com/


Wolne podręczniki 



Programy komputerowe 

• https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-
6/demo-missions 



Gry komputerowe 

• Są przynętą, zachęcają. Zachęcają, by zanurzyć 
się w przeszłość, zobaczyć dawny, autentycznie 
piękny, świat z perspektywy spraw wielkich, 
ale i rzeczy małych, codziennych.  A to 
najlepszy sposób by zainteresować się historią 
jako całością.  

• Seria „Total War”. 



Klocki. Planszówki. Puzzle 





Tablica interaktywna jest łatwa w obsłudze 
(dla znających podstawy obsługi 

komputera) 

• umożliwia stosowanie w pełniejszy sposób 
internetu, programów multimedialnych i 
filmów dydaktycznych dzięki opcji 
pozwalającej na dopisywanie komentarzy na 
stopklatkach i zapamiętywaniu ich w formie 
elektronicznej, 

 



• wszystkie działania prowadzone na lekcji z 
tablicą są zapisywane automatycznie, co 
oznacza, że możemy je wykorzystać w 
dowolnej chwili na kolejnych lekcjach w tej 
samej klasie (np. lekcje powtórzeniowe) lub w 
innych klasach w latach następnych.  



Przygotowując się do lekcji z tablicą 
interaktywną: 

• w pierwszej kolejności ustalamy cele i treści 
nauczania oraz planowany przebieg zajęć,  

• sporo czasu zajmie nam wyszukanie  
i zgromadzenie materiałów edukacyjnych w 
formie elektronicznej (plansz, zdjęć, map, 
filmików).  



Dla zainteresowanych 

• Aleksandra Pezdra, Koniec epoki kredy, 
Warszawa 2011 

 


