
 

 

 
Webinarium „Infografika, animacja, oś czasu - 

materiały edukacyjne dla historyka.  
Temat lekcji: Rozpad ZSRR“ 

 
12 października 2022, 16:00-17:15 

Platforma Zoom  

 
Dla kogo: Dla nauczycieli i nauczycielek klas VII i VIII oraz szkół 
ponadpodstawowych, szczególnie nauczycieli historii, WOS, HiT, 
wychowawców klas   
 
Podczas webinarium uczestnicy poznają darmowe zasoby edukacyjne 
dostępne na platformie „Hi-story Lessons”, w tym infografiki, scenariusze 
lekcji i animacje. Zastanowią się, jak wykorzystać je w pracy nauczyciela.  
 

• Na co zwrócić uwagę, poruszając zagadnienie upadku ZSRR z 
uczniami oraz jakich źródeł można użyć do nauczania o tym 
okresie i gdzie je znaleźć?  

• Jak mówić o skomplikowanych procesach za pomocą zjawisk, 
przyczyn i konsekwencji, nie zaś jednostkowych wydarzeń.  

• Czym charakteryzowały się zmiany ustrojowe w różnych 
europejskich krajach, które przeszły do historii pod nazwą Jesieni 
Narodów?  

• Jak przełom lat 80. i 90. XX wieku jest postrzegany współcześnie?   
  
Te i inne tematy poruszy Anna Jach, autorka animacji na temat przyczyn 
upadku Związku Radzieckiego. Anna Jach to historyk, doktor habilitowany 
w obszarze nauk o polityce i administracji, adiunkt w Katedrze Badań nad 
Obszarem Eurazjatyckim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w historii XX i XXI wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii ZSRR i Rosji; nauczycielka historii w 
III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.   
  
Aby wziąć udział w webinarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
do 10 października 2022 r.  
LINK: https://forms.office.com/r/LRpsQZ3NaR 
 
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/5752476464814656 

O Hi-story Lessons:  
“Hi-story Lessons” to międzynarodowa platforma edukacyjna, która ma na 
celu wsparcie nauczycieli w przygotowaniu angażujących zajęć na temat 
historii XX wieku. 

https://forms.office.com/r/LRpsQZ3NaR
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Cykl spotkań  
 
Webinarium jest częścią cyklu spotkań “Hi-story Lessons – zasoby 
edukacyjne dla nauczycieli historii”.  
 
Kolejne webinarium pt. „Jak rozpoznać historyczny fake news? Materiały 
edukacyjne dla nauczyciela historii” odbędzie się 15 listopada 2022 r.  
 
Więcej informacji o kolejnym webinarium: https://hi-
storylessons.eu/pl/aktualnosci/ 

Cykl webinariów poprowadzi Urszula Bijoś, koordynatorka projektu Hi-
story Lessons. Lekcje historii europejskiej XX wieku. Absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra historii. 
Edukatorka, autorka materiałów edukacyjnych, wieloletnia pracowniczka 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Historyczka specjalizująca się w 
edukacji i popularyzacji nauki; jest współautorką przewodników z cyklu 
„Miasta pamięci”.  
  
Kontakt: urszula.bijos@enrs.eu, +48 452 576 956 
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